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 שזה?
 םזטאפזחוג 57. 51408/ 1 |. צו אטק זוסשסווקאו 6.



 ,לעזניא.ןעראערט יד

( 
 7 ןופ ,ןײּפ ןוא רעצ ןופ לעזניא יד ,לעזניא-ןערהערט יד

 תומ-תמיא ןופ ,תוילת ןוא טוגק ןופ ,תורקפה ןוא גנורעדינרעד
 טשיג טציא ןיוש טריטסיזקע לעזניא עגיזָאדיד---דרָאמטסבלעז ןוא
 -סור וצ טשינ ךא ןיוש טרעהעג ןוא טקנופ-עגרָאטַאק סלַא
 "רעפ טשיג לָאמגיק ןערעװ ןעדיײל עֿכילשנעמ רעּבָא ,דנַאל
 .רעטסיימ םיזַא ןיא סָאװ ,סנהיג רענילַאֿכַאס רעד ןוא ,ןעסעג
 .געטש טעװ ,ץשטיװעשָארָאד ןופ ןערָאװעג טרעדלישעג טפַאה
 -באנֲא טריסערעטניא סע יװ ,טייהשנעמ יד ןעריסערעטניא גיד
 -שגעמ סָאד ןיהואוו ,םירוסי ןוט לַאװק ַא ,טוט ןופ רוקמ ַא ,דנורג
 טיּפע--ןעליװ טימ ַא ןוא קערש טימ ןײרַא-טקוק גױא עֿכיל
 .,טרָאד ןופ ןעגרעלוצנָארַא

 וה א ןעוועג תליחתֿכל זיא טקנופ-עגרָאטַאק סלַא ןילאֿפַאס
 םעד ןעלעטש טלָאװעג טָאה ןעמ :גנומהענרעטנוא ערַאטינַאפ

 טלָאװעג םהיא טָאה ןעמ .סיפ עכילשנעמ ףיוא רעֿכערברעט
 -צג םהיא טָאה ןעמ .סעטַאגל ענעדישרעפ ןוא טײברַא ןעהעג
 ,גידנעטשבלעז ןעגדרַאוצנײא ךיז טײקֿכילגעמ ַא ןעבעג טלָאװ
 .ָצלֲא טימ ןוא רעדניק ןוא םייוו ַא טימ ,לעזייה ןעגיײא'נַא טימ
 ,טנעֿכערעג טָאה ןעמ .ןעּבעל-ןעילימַאפ ַא וצ םירישפמ עגיטיוג
 -רעפ ןעדליװ טעד ןעריי:שטױא טייצ רעד טימ טעװ סָאד זַא
 ןרפֿכיװסױא טעװ סָאד זַא ,רוטַאנ ןיז ףױא סקַאוונָט-ךערב

 יי "=



 משנ טגיניזטֿכײל ןוא עגידניז ןייז
 ,הבושּת-לעּב ַא יװ ,רשיה-ךרד
 יט ןעגידרעטייו םעד טימ םיאטח

 ץנעדלָאג ןעװעג ןענעז סָאד
 -יילק ןייא ןעסעגר טָאה ייברעד רעּבָא ,רענעלּפ עטוג
 -ָארויּב ןוא תורקפה נַאל עשיסַאלק סָאד---דנַאלסור ; טייקגינ
 ןוא טיונ ,טולּב ןופ דנַאל . ץשיסַאלק סָאד ,תוחיצר עשיטַארק
 א .ןערהערט

 -געטש זיא טלעוו-רעֿכערּברעפ יד זַא ,ןעסעגרעפ טָאה ןעמ
 זַא ,סױרַא-טצָארּפש יז ןעכלעװ ןופ ,דנַאל םוצ ךילנהע גיד
 .זיא ןעטלעוו עדייּב עניזָאדיד ןעשיווצ

 ן'פיוא ףױרַא טעוװ
 עגייז ןעפיוקסיוא|

 .ןעּבעל

 ךילנהעוועגרעסיוא

 - -בײאינַא ןַאהרַאפ גידנעטש
 -רעפ יד ןעלייה ליװ ןעמ ּבױא זַא ןוא ,דנומנעמַאװצ רעג
 סָאװ ,דנַאל סָאד ןערירוק רעהירפ ןעמ זומ ,טלעװ-רעֿכערּב
 ךיז טָאה קינשזרָאט "טימ ןעמַאװצ .רעכערּברעפ יד טיג
 טשינ ןעװעג זיא סָאװ ,קינװָאנשט רעד טצעועּב ןילַאֿכַאס ןיא
 ,קינשזרָאטַאק רעד עכערגרעפ רעד יװ ,שיטַאּפמיס רהעמ
 ןָאק סָאװ ?ןעטייו רעטשרע רעד ןעלײה ןָאק יֹזַא יװ
 רהעמ ןײלַא רשפא (ה קינװָאנשט רעד ? ןעבעג םהיא רע
 רַאפ ,רעֿכערּברעפ ו ,עגרָאטַאק רעד ןיא טגיטיונעג
 ןוא ךירדמ ,רמוש { רעוועג טלעטשעג זיא רע ןעכלעוו
 יי = : ,רעטיהגָא-ץעזעג

 יד :ןהעשעג סע זיא טָא ןוא
 פ טרָאנַא ןייז טפרַאדעּב טָאה טָאװ
 ןמַאס רעד ןופ טקנוּפ ַא ןערָאװעג זיא
 רעֿפילשנעמ ַא סָאװ רּברעפ עטסמַאזױרג עמַאס יד ןופ
 טלעװ-רעֿכערּברעפ י עטשרָאפ ךיז םיוק ייז ןָאק ןוימד
 ףיא עלוש ןייק ןעמוקעּב טשינ ,ָאולַא ,טָאה דנַאלסור ןיא
 -ערברעפ רערעפרַא רעבָא ,רעטסעװש ַא רָאנ ,ןילַאֿכַאס
 ןופ ,רעגיימעג ןוא- לַאפעג רהעמ--טלַאטשעג רערעשירעפ
 |  ,שַא גרַאּב ַא טזָאלעגסױא ךיז טָאה תונוּכ יד

 ,ןילַאכַאס לעזניא-}
 ,הבושּת ןוא עּביל ,טי
 ,הדירי רעט טסֿפילקערש



 'רעפ ןופ הפרש עסיורג ןייא ןעוועג זיא ןילַאכַאס ץנַאג

 ײס--עלַא ,עלַא ןוא ,תוחיצר ןוא דניז ןופ םנהיג א ,סגעֿכערפ

 -יִשּבוג רעד ייס ,רָאטקָאד רענָאװאק רעד ייס ,קינװָאנישט רעד

 רעפ רָאנ ,םנהיג ןעגיוָאדמעד ןעשָאלעג טשינ ןעבָאה--רָאטַאנ

 -רעד טעװ גנַאל-תרוד ףױא ,רטייפ טגעלעגוצ ףךָאנ ,טרהצק

 םעגועדָא מ ַא ןופ רעטסומ ַא ןעביילגרעפ ןילַאכָאס רעב

 .עלקה ףּכ
 לָאז סָאװ ,רעּביירש ַא ןעלעטשוצרָאפ רעווש ךיז זיא סע

 .שטיװעשָארָאד יװ ,עּבַאנפױא ןייז רַאפ טסַאּפעגוצ ױזַא ןייז

 -ליווצ א טימ :לעזניפ ןעגידריוקרעמ ַא טציועּב שטיװעשַארָאד

  םהיא ייּב זיא ןעכירטש עשיטסירעטקאראֿפ עגידעגעל יירד

 ןיײז רעּבָא טעװ סָאד .ןעשנעמ ַא ןופ ףוצרפ רעד  גיטרַאפ

 קיטש ַא רָאנ ,ןעסעגרעפ ןוא ןענעייל םוצ ףיױא טשינ ףוצרפ ַא

 ,ןיא ןעצירקנייא ,לעגענ עפרַאש טימ יו ,ךיז טעװ סָאװ ,ןעבעל

 עסענעצס ןעלהָאמ וצ טוג זיא לעזניפ ַאזַא טימ רָאנ .ןורּכז

 גידנעפולײּברַאפ ןוא ןענױשרַאּפ ,"ןעּפיט, ,ןעדָאזיּפע ,רעדליב

 לָאװ ,עלקה-ףּכ ןעגיטרַאנעדישרעפ ןימ ַאזא ןופ ןעטלאטשעג

 ירעד רעסױא -עּבָא .ןילַאֿכַאט ןעמָאנ םעד ןעגָארטעג טאה

 שסיװעשָארָאד זיא ,טפַאשגעגייא-לעזניּפ רעטשנעּבעג רעגיזָאד

 רערעװש ןייז וצ ןעװעג טסַאּפעגוצ רהעז ,שנעמ סלַא ,ןײלַא

 רעשיסור ןוא רָאמוה לופ ,רוטַאנ עכילגעוועב א .עפאגטיוא

 ןופ גנוריטַאש ַא טימ דניק ַא יװ 4,גירעגיינ ,טייקגיצרעהטיירג

 עגיטלַאװעג ַא ןוא רעטרָאּפער ! סענעטָארעג ןוא ןעטקישעג ַא

 -ָאד זיא--,םענעטילעג ןוא ןעטגידיילעב םעד וצ טייקרַאּבלהיּפ

 -'המיא יד ןיא ןעֿכָארקעגמורַא טֿכַאנייּב ןוא גָאטיײּב שטיװעשָאר

 .ץנַאג ןעװעג לָאמלײט זיא סָאװ ,תוסיפת עשינילַאכַאס עגיד

 .-פױא'נַא ,רעדימ ַא ןעמוקעג רע זיא םײהַא ןוא ,ךילרהעפעג

 טימ טהייזעּב ,רעגיצומש ַא ןוא רעטרימשעגסױאינַא ,רעטרעטַאמעג

 ןעשיש ףּכיּת ןעומ רע טגעלפ לָאמלײט זַא ,ױזַא ןעטיזַארַאּפ

 ןָאק ןעמ ..ןעֿפרַאװסױרַא--גוצנָא ןעטלַא םעד ןוא ,גוצנָא םעד

 = ץִצֶצ =
 8 ,..?ר-8



 ףענעפעוצ סע יװַא יװ ,דוס םעד טסואועג רע טָאה ,טנעפע -ףג טשינ ץרַאה ַא ךיז טָאה רעמָאט ןוא ,טיחצור-סעקינשזרָאט -ַאק יד ןופ רעצרעה עלעקנוט יד ןעפָא ןעועג ןענעז םהיא רַאפ .ס'יודו עכילנייפ ןוא תוישעמ עכילרעדיוש שרעייז טרעה -ץגסיוא ןוא טפול עט'מס'רעפ יד טמעטָאעג יז טימ ןעמַאזוצ ,ןעקגורטעג ןוא ןעסענעג יז טימ ןעמַאװצ ,סערַאנ יד ףױא ןעסעזעג רע זיא טעקינשזרָאטַאק יד טימ ,עגרָאטַאק גָאט ַא טימ טלהָאצעג רע טָאה ךוּב ןייז ןופ טצטעלּב ַא רַאפ ,קינשזרָאט -ַאק ַא יװ ,טּבעלעג טלָאמעד טָאה רע זַא ,אמזוג ַא ןהָא ןעגָאז
 ,תויח ןליפַא ןעמ טמהענ טייקגיטכירפיוא טימ ןוא ,ןעּבעל-עגרָאטַאק ם'ניא ןעקנוזרעפ ךיז טָאה שטיוועש -ַארָאד רעכלעוו טימ ,טייקגיטכירפיוא ענעי ןעועג ןיא סָאד

 -ָאלָאק עשינילַאכַאס עטסנעגעלעגּבָא עמַאס יד טשרָאפעגסיױא ןוא טֿפװעּב טָאה ןוא דנורגּבָא-עגרָאטַאק ם'נופ ָאנד עמַאס םוצ ןעּבָארגרעד טלָאװעג ךיז טָאה רע ףעװעג גינע ףָאנ םהיא ןענעז סעגרָאטַאק יד ןוא תוסיפת יד רעּבָא
 טָאה שטיװעשָארָאד ,לעװש יד ןעטערטוצרעּביא ןעוועג שילַאק .ױיר תמאב זיא סע ואװ ,ןעקנעש ןוא ךעלזייה-ליפש ,ךעלזייה .טֿכַאג עלַא ,ןענָאטירּפ עלַא ,קינשזרָאטַאק ַא ןופ סופ ַא ןעטָארט -עג רָאנ טָאה סע ואװ ,ךעלקניוו ענעפרָאװרעפ עלַא ,סעינ
 -עג ךיז טָאה רע :טלױפעג טשינ ןוא ןעקָארשעג טשינ ךיז
 ךוא לעגנוי ַא ןופ תובהלתה רעד טימ טײּברַא ןייז ןיא טגָאי
 רעגיטֿכיר רעד ףױא ףױרַא יא רע סָאװ ,טהערפעג ךיז טָאה
 | .ועיניל

 ,טיײּברַא עֿכילטרָאװטנארעפ ערעווש ַא ןעוועג ןיא סָאד
 -רָאטַאק ןוא ןילַאֿכַאס, ךוּב סָאד ןעּבעגעג ונוא טָאה יז רעּבָא
 טָאה סָאװ ןוא טרּפ םעד ןיא ךילכײלגרעפנא ןזיא סָאװ ?,עג
 -ףיל רימ .עלקה-ףּכ ןעצנַאג םעד טקעדעגפיוא ןיטולחל זנוא
 ענדָאמ ַא רעּבָא ,ץרַאה סָאד זנוא טּפַאלק סע ןוא ךוּב סָאד ןענ
 .רעכערברעפ םוצ סָאה םוש ןייק טשינ ןעלהיפ רימ :ךאז

 -=-- {צ יו ג5



 םָלֹד טשיגרָאג ןעהעז רימ ןוא ןופרעד טשינ סייו ץרַאה סָאד
 ןוא סנעכערברעפ רָאנ ןעהעו רימ .רעכערברעפ

 רעד ןופ תונברק--תומשנג עטלעּפירקרעפ עֿכילקילגמוא
 טרעװ סַאה ם'נופ ןוא .גנוגדרָא רעֿכילטפַאשלעזעג רעגיטנייה
 ,ייז וצ תונמחר

 "ז ;טײּברַא עגיטֿכירכױא עסױרג עדעי ךיז טגידנע ױזַא
 ןיא--האנש ,דיילטימ ןיא לעקע ,תונמחר ןיא סָאה טלעדנאוורעפ
 טהעג סָאװ ,סעצָארּפ רעצנַאג ַא ךילטנעגייא זיא סָאד ,הליחמ

 -רעפ םוצ סאה א רעהירפ .עייל רעטהערדעג ַא טימ

 .ֿפָאנ ןא סָאה ם'נופ דײלטימ םעדֿכַאנ הרעֿכערּב

 -רעפ םוצ טשינ רעֹּבָא ,דײלטימ ם'תפ סָאה טעד
 -טֿפורפ ַא ןײז ןָאק סָאװ ,הנַאל םוצ רָאנ העכערּב
 + ,םהיא רַאפ ןעדָאּב רערַאּב

 ,ךוּב עֿבילנײּפ עגדָאדסָאד רעּביא-טגעיל ןעמ זַא ןוא
 ,סױרַא ייברעד טזָאל ןעמ סָאװ ,הללק עטגנידעבמוא יד טלַאפ
 צלַא יד םורָאװ ,דנַאל ן'פיוא רָאג ,קינשזרָאטַאק ן'פיוא טשינ
 יװַא ןענעז סָאװ ,סגילקַאּפ ןוא סיקסלוזַאּפ ןוא סווָאֿכַאלוילָאּפ

 טשיג ןעגעז ,ךוּב םינופ ךעלטיײז יד ףױא טרעדלישעג טלוּב
 טימ ןוא ןעֿבילרעדױש ,ןעסױרג םינופ ןעטקודָארּפ יוװ רהעמ
 ,דנַאלסור ןעטקייװעגֿכרוד ןערהערט ןוא טולּב

 -לג ויא רע .וָאֿכעשט ןעװעג ךיוא זיא ןילַאֿכַאס ףיוא
 רע .ןשטיװעשָארָאד רַאפ רעהירפ רהָאי רָאּפַא טימ ןעמוק
 ,רעטצעל רעד סָאװ ,עּכַאגפױא עגעגייא יד טַאהעג ךיוא טָאה
 ךָאד טָאה רע רעּבָא ,טלהעפעג טשינ םהיא טָאה טנַאלַאט ןייק
 -עג ונוא טָאה שטיװעשָארָאד סָאװ ,סָאד ןעּבעג טנָאקעג טשינ
 םעד ןוא טפול עט'מס'רעפ יד ,ָאנד םעד :ןעבעג
 .ללעזניא רענעטלָאשרעפ רעד ןופ שואי ןעצרַאװש

 .ןייז טשינ ןיוש ןָאק רהעמ ןוא טשינ ןעמ ףרַאדעג רהעמ
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 ,ןילַאֿפַאס

 .ימ ,:ןופצ--- ,רוטַאנ--- ,טַאמילק--- ,סונסיוא:םי רעשרעטָא:
 ירוט יד---,נעװ רענילַאֿכאס--- ,ןילַאֿכַאטײםֹורד ןוא ילטמי

 לעזניא:עמ

 ,לירּפַא 10 םעד ןעװעג זיא סָאד
 ןופצ רעהיר ,רעטלַאק ,רעקרַאטש ַא ןעזָאלבעג טָאה סע

 רעד ףױא טייז ןייא ןופ טלעקַאװעג ךיז טָאה ףיש יד דניו
 ,דטייווצ-

 ןוא קעדרָאפ ןעטשרעּבױא םעד ףיוא ןענַאטשעג ןיּב ךיא
 ,עגיד'הרוחש-הרמ ענעזיװעּב סָאװ-רָאנ יד ןיא טקוקעגנייא ךיז-
 -עּב ןעװעג ךָאנ ןענעז סָאװ ,ןעגערב עגיולעפ עכילמייה טשינ
 ,ינש טימ טקעד

 -ילנייפ ַא ,רערעווש ַא ןעוועג זיא קורדנייא רעטשרע רעד
 רע

 ש טימ ,שינעהעזרעפ ַא ,היח עֿכילסעה ַא סיּפֶע יװ טקנוּפ

 -רעפ םעטָא םעד ,ןעגיוצעגסיוא ךיז טלָאװ ,ןעּפורטש ןיא ןעקור+
 ,ּבױר רהיא ףיוא טרַאװעג ןוא ןעטלַאה;

 ןערָאװעג ןעקנורטרעד ןיא סע ואװ ,טרָא סָאד יא טָא-- |
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 ,ןַאטיּפַאק רעד ןָא רימ טזייוו-- "ַאמָארטסָאק, ףיש יד
 ,קעדרָאפ ןעטשרעטנוא רעד ףיוא ּבָארַא ךימ זָאל ךיא
  ףיז ןעהעז ,ןערָאטַאנימוליא יד ןעּבעג ,קעדרָאפ ן'פױא

 | ,ןעטנַאטסערַא ןופ רע'מינּפ
 ..גײרַא ףיט ךיז ןעלעוו ןעטלָאװ ייז יװ טקנוּפ ,ןעקוק יז

 יז ןאוו ,לעזניא רעד ןופ ןעגערּב יד ןיא גױא ןטימ ןעדיינש
 ,לעטלעװ רעיײז ןעגידנע וצ טרעשעּב זיא

 :ץגיד'הרוחש-הרמ ,עצרוק ןענעז ןעגנוקרעמעב יד
 0 | | ! ןילַאקַאס--
 !רעטניוו רָאג ךָאנ--
 ! ןָאהט קוק ַא זָאל--
 .יבש רעטנוא טגיל ץלַא ?ןעקוק וצ סָאװ ףיוא .ָאטשינ--
 טימ ןעמיװש רימ ,רעקרַאטש ךָאנ ךיז טגיוװ ףיש יד

 ,סוגסיוא-םי רעזורעּפַאל םעד
 .ןוא ןעֿכָאק - סטֿכער .םרוט-טכייל רענָאילירק רעד -- סקניל

 -רָאפ ,"רהַאפעג ןופ ןייטש, םעד ןעקעדעּב סָאװ ,ןעלַאװ ןעמיוש
 .םעד ןעלעטשרעפ סעירק-זייא יד ,זייא סַאּפַא ךיז טקור סיוא
 ,טנָאזירָאה ןעצנַאג

  .קוח רערעטיּב ַא יװ ,טגנילק סָאד ,ןעּבעלכ

 .,טלעװ רעד םורַא ןוא םורַא טעמּכ ןעשנעמ ןערהיפכרוד
 -- ןדע-ןג-דרע ם'נופ עלעקניוו ַא סנעטייוורעד ןופ ייז ןעזייוועּב
  טימ, ןָאהט קוק ַא יז ןעזָאל ,ןָאלײצ ןעגידעהילּב ןעכייר םעד
 .=גואו םעד טָא ,ןעלופטֿכַארּפ םעד טָא--רופַאגניס ףיוא ?גיוא ןייא
 ..כילגעמ יד יז ןעּבעג--ןעטרָאג-עלהשעמ םעד טָא ,םענעשרעד

 .ףשירעלַאמ עגידנעצייר יד טימ עליײװ ַא ךיז ןעקיװק וצ טייק
 -לעוו ןופ ,יקַאסַאגַאנ ןיא ןהעגנײרַא םייּב ,ןעינָאּפַאי ןופ ןעגעֶרּב
 .ךױלּב ץלַא סָאד ןוא --גיױא סָאד ןעסיירּבָא טשינ ןָאק ןעמ עכ

 .עגױלעפ עגיזָאדיד וצ ןערעװ טכַארּבעג ןעלָאז ייז םעד ּבילוצ
 -עֹּב לירּפַא ןעטימ ןיא ןעגעז סָאװ ,ןעגערּב עגיד'הרוחש-הרמ
 -?גיוומרוטש ,סעגרוּפ ןופ דנַאל ןעגיגָאדמעד ןיא ,יינש טימ טקעד
 .:ןעגָאז ןוא ,סעכורעװַאז-יינש ןוא סעירקזייא ,ןעלּבענ ,ןעד

 | ָאד ךייא טּבעל--
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 ,, ,ןילַאכַאט
 ןיא = ,םי--םורַא, ,"תורצ--טימ-רעד ןיא = ,רעסַאװ--םודַא,---

 .ַאק יד םהיא ןעגעװ סיוא ךיז ןעקירד סע יוװ--,"רעצ--טימרעד
 | ,טעקיגשזרַאט

 ,טײקגיזָאלטֿפער ןופ לעזניא יד .שואי;?.ןופ לעזניא יד -- ,
 ,ןילַאכַאס ףיוא עטמַאעּב יד יז ןעפור סע יוו--!לעוניא עטױט יד

 ,עמרוט ַא--לעזניא'נא
 טעװ ,ןעיזַא ןופ עטרַאק רעד ףױא ןָאהט קוק ַא רהיא טעװ

 .ץרב יד ייּב ןעגיוצעגסיוא ,לעקגיו ןעטכער .ןיא ןהעזרעד רהיא
 .ילסעה ַא וצ ךילנהע זיא סָאװ ,סגױזַא סיפע תמאּב טגיל ,ןעג
 םעד ןעגנילשגייא לי סָאװ ,קסיּפ םענעּפָא'נַא טימ ,היח רעכ
 | ,יַאמצַאמ ןעגידנעגיל-רעביאנעגעק

 ןעלהיוקגייטש ןופ ןעכַאפ ענעלַאפעגנייא עגיד'עפושמ יד ןוא
 .גיטש עטקעדעגפױא ןופ סעיניל ענעכָארּבעג-שיגַאזגיז יד ןוא
 .רָאפ לָאמַא זיא ָאד זַא ,טלהעצרעד ץלַא סָאד--.ןעטֿביש-ןעלהיוק
 | ,עיצולָאװער-דרע עטיורג ַא ןעמוקעג

 ,"שינעהעזרעפ-היח, רעד ןופ ןעקור רעד ויא סהערדעג
 בָאװ יד ,דרע יד טרעטיצעג לָאמַא ָאד טָאה ןעלַאװ עשיטנַאגיג ןיא
 ,ברעמ-םורד ןייק חרזמ-ןופצ ןופ ןעגנַאגעג ןענעז ןעל

 -יר וצ ךילנהע גרעּב עשינילַאכַאס יד ןענעז טסיזמוא טשיג
 ,"ןעדנורגּבָא, יד -- ןעלָאהט יד ןוא ,ןעלַאװ עטרעוװילגרעפ עגיז
 ןָא ןענהָאמרעד -- ןושל ןעשיריּביס ן'פיוא ָאד ײז טפור ןעמ יװ
 תעשּב ןעלַאװ יד ןעשיוצ רעדנַאנפ ךיז ןענעפע סָאװ ,תומוהת
 ,םי ן'פיוא דניוומרוטש ַא

 טליטשעגנייא ךיז טָאה היח ײד .טגידנעעג זיא םרוטש רעד
 ,ָאד לָאמַא -- רעטיצ ַא טֿפײל יז טיג ןעװ-טשינ-ןעװ זױלּב ןוא
 | / .ןעטרָאד לָאמַא

 ,לעזניא-עלקה-ףכ א זיא סָאד
 ןעשרעטָאט םעד ךרוד השּבי רעד ןופ טליײטעגּבָא זיא יז

 רעטעװעשובוצ ,רעזייּב ,רעטסדליוו עמַאס רעד זיא סָאװ ,סוגסיוא-םי
 ,טלעװ רעד ןיא סוגסיוא-םי רעטסגיטרַאנעגייא ןוא

 .ורעװַאז-ייגש יד ןיא ,רעטניװ לאו ,סוגסיוא-םיַא ךרור
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 -ייב רעמוז ןוא ,רעױא'נַא ןיא יוװ ,רעטסניפ םהיא ףיוא זיא ,,סעכ
 ןענעז סָאװ ,ןעלּבענ עטֿכידעג טימ ןעטדניװמרוטש יד ךיז ןעש
 םיוק ןעמ ןָאק קעדוצ ןעסייוו ןעגיזָאדמעד ןיא זַא ,טכידעג ױזַא
 .ףיש רענעגייא רעד ןופ םױּבטסַאמ ןופ ץיּפש םעד ןעקרעמעב

 ןַאמרוטש רעד ןומ ,סוגסיוא-םי ןעגיזָאדמעד טימ גידנעהעג
 .ןעֿכַאז יד ןיא ,העש לעטרעפ וצ ,ךעלסיּב וצ רָאנ ןעּפָאלש

 עליטש סָאד ָאד טרעװ טוגימ ןהעצ-ףניפ ערעסָאװ ַא ןיא
 | .דניוומרוטש ןעדליװ ַא ןיא טלעדנַאװרעפ רעטעוו

 ןָא-טּביוה--גנולצולּפ ןוא ,רעטעוװ ליטש ַא רָאג ,ךיז טכַאד
 -דיינש רעדָא ףױא-ּבױה עגר יד ,רעטערּב-ףיש יד ןיא ןעפייפ
 ףיוא ןערעוו טּפַאלקוצ טשינ טסליװ וד ּבױא ,סרעקנַא יד רעּביא
 | ,רענייטש יד ןָא ךעלצימ-ץיּפ

 טשינ ןיא גערּב רעד ןוא ,רעטעררעפַא--םי רעד זיא ָאד
 -ארומ ןעמ ףרַאד ָאד .שנעמ-םי ם'נופ אנוש ַא רָאנ ,דניירפ ןייק
 ,השבי רעד רַאפ יא ,םי ן'רַאפ יא ןעּבָאה

 ןעלעטשּבָא ךיז לָאז ןעמ זַא ,ּביל טשינ טָאה ןילַאכַאס
 -נַאג ןפיױוא ,ןעגערּב עגיולעפ עטהערדעג עגיד'עפושמ ענייז יב
 דנורג רעד .,ָאטשינ ץַאלּפ-רעקנַא םוש ןייק זיא גערב-ברעמ ןעצ
 ָאד טעװ םרוטש ַא ןיא ןוא ,זלעפ רעכיילג ַא ןוא רעטַאלג ַא זיא
 .רעקנַא םוש ןייק ןעטלַאהנייא טשינ ךייא

 ןעּבָארגעּב ,דנורג םוצ קעװַא ןענעז ןעפיש ליפיוו ןוא
 ! סוגסיוא-םי ןעגיזָאדמעד ןיא ןערָאװעג

 ,לעזניא עטלַאקַא ןואְצעזייּב ַא זיא ןילַאֿכַאס
 רעגיד'ןופצ רעטלַאק רעד טקעל גערּב ןעגױלעפ רהיא

 ךרוד ןעסירעגכרוד לָאמַא רָאג ךָאנ ךיז טָאה סָאװ ,םָארטש
 ,סוגסיוא-םי ןעשרעטָאט םעד

 ךיז ןעהיצ זייװנעכָאװ .רעטניוו רעגיטולג-זייּב ַא טשרעה ָאד
 :ןעלייז-יינש עצנַאג ןעטפול רעד ןיא ןעהערד סָאװ ,סעגרוּפ ָאד
 .ךַאד ן'זיּב יינש טימ ןעטָאשרעפ ןערעוו רעזייה

 ,טסּברעה וצ ךילנהע ָאד זיא רעטניוו רעגיד'הרוחש-הרמ רעד
 .גידלעּבעגנ ןוא טלַאק ,ץרוק ָאד זיא רעמוז רעד
 ,םינּפ לעקיטשַא סיּפע ָאז םָאה טסּברעה רעד רָאנ ןוא
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 רעטײװ ַא--רָאנָא ןייק ןעמוקעג ךיא ןיג יַאמ ןעט-20 םעד
 -גיא ןעט-21 םעד ןוא ,לעוניא ןופ טקנוּפלעטימ עמַאס ןיא בושי
 ףךיא בָאה ,ףָאלש ןופ טּפַאכעגפױא ךימ בָאה ךיא זַא ,הירפרעד
 .ןעגרָאמהירפ ןעגידרעטניװ םענעש ןעשירפ ,ןערָאלק א ןהעזרעד

 ,לעטנַאמ-יינׂש רעד ,יינש ןעלַאפעגנָא זיא טֿכַאנ רעד רַאפ

 רעכעד יד ,טקעדרעפ ץלַא טָאה ,ךיוה יד ןישרַא ןעגלַאה ַא יב
 ףיז טָאה געט ייװצ .בושי םעד ןוא עמרוט יד ,דרע יד ןוא
 ןעגנַאגוצ רע ןיא יַאמ ןעט-23 םעד ןוא יינש רעד ןעטלַאהעג
 ,?טַאמילק, ןעפורעגנָא ןילַאכַאס ףיוא טרעװ סָאװ ,ץלַא זיא סָאד

 -רעפ-היח, רעגיד'הנושמ רעד ןופ ןעקור רעטהערדעג רעד |
 -ּבלעדָאנ ןופ עגייט רעטֿכידעג ַא טימ טקעדעב ןיא "שינעהעז
 ךעטלָאװ היח רעגיזָאדרעד ןופ לעפ רעד ףיוא יװ טקנוּפ ,רעמ
 ,רהָאה יד ןעביוהעגפיוא ךיז

 ןעכלעו וצ ,גערב רעגיד'עפושמ רעטלעגרעּבעג רעכיוה ַא

 -לעג שיגַאוגיז ךיז ןעהיצ טהיא רעּביא ;ןעמוקוצ טשינ ןָאק ןעמ
 ּביוא ,ןעלהיוקנייטש ןַאהרַאפ--גיּברַאפכױר בוא } םייל ןעֿכַאפ עּב
 -ַאשז רעד סױרַא-טערט ואוו-טשינ-ואוו גרעגײטשדמַאז -- ךילסייוו
 ,דמַאז-ןעוייא ןופ רעוו

 ,עגייט--ןעּביוא ןוא
 ןעצנַאגניא--טייזדניװ רעד ןופ :סענסָאס ןוא רעמיוב-לגעי

 ןעציפש יד .טיײז ןייא ןיא ןעסקַאװ ייז ,ןעגייווצ ןהָא ,טעקַאנ
 רעד יו טקנוּפ ,דניו ןופ גנוטֿפיר רעד ןיא ןעגיוצעגסיוא ןענעז
 ןעפיױל רעמיוּבנעזיר עגיזַאדיד יװ טקנוטפ ,ןעמיוק-ףיש ַא ןופ ךיור

 ןעטלַאק ,ןעזייב ןעגיזָאדמעד ןופ דנעה ענעגיוצעגסױא  טימ |
 .דגיװ ןוא םי ןעגיד'תוירזכא

 | ,רעפיט ןעגגירדניירַא רימָאל

 עטלַא זילּב ןעקַאנק סיפ יד רעטנוא .טייקליטש עטױט ַא
 ןייק ,גנַאלק םוש ןייק--וצ ךיז וטסלעטש ,רעטעלּב ןוא ןעגייווצ
 ..,רעלירטלעגיופ ַא ןופ עטָאג םוש

 -הלק ןעגידעל ַא ןיא יו ,ךעלמייה טשינ סיּפע טרעװ סע
 ,רעטס

 יד זיא סָאד--עגייט רעשינילַאכַאס רעד ןופ טייקליטש יד
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 "נוא סָאװ ,רעטסיולק ןעטזָאלרעּפ ,םענעפרָאװרעפ ַא ןופ טייק ליטש
 טשינ לָאמנייק ךיז טגָארטרעד ןעקלַאּב ןעטּבלעװעג ןייז רעט
 ,הליפּת ַא ןופ לעמרומעג רעד

 ןעגיבייא ןופ דנַאל ןעגיזָאדמעד ןיא רעפיט רימ ןעהעג
 ,ןעגייווש

 ,םורַא רעטסניפ .ָאטשינ ךױא ןייש ןייק ןיוש ןיא טָא
 -ייז ףױא ןענַאטשעג טלָאװ ּבַאּבָאַאּב רעסיורג ַא יװ טקנוּפ

 | ,ןעלצרָאװ רעגיקדנהעצ 2
 ןופ ןעציפש יד ןעגָאלשעגנעמַאװצ דניװ רעד טָאה סָאד |

 ערעייז טפעהעּב טָאה רע :לעטיה ןעגיזיר ןייא ןיא סענסָאס יד
 ןעמ ןעכלעװ רעּביא ,ךַאד ןימ ַא ןערָאװעג .ןעלדָאנ ןוא ןעגייווצ
 ,ןהעג ,ךיז טֿכַאד ,ןָאק

 .רעוש זיא ָאד ,טקיטש ָאד
 ןעזיר עגיזָאדיד וליפא .רעוש ָאד ןיא רעמיוּב יד וליפא

 ףרוד טהערדעגסיױא ןענעז ןעמַאטש ערעייז ,קנַארק ָאד ןענעז
 ,ןעגנוסקַאװנָא עכילקנערק עסיורג

 -ַאס ןעגיד'נופצ ם'נופ דליב-רוטַאנַא ךייא רהיא טָאה טָא
 | ,ןילַאכ

 ןוא ןערעּב ןעגנַאגעגמורַא ָאד ןענעז קירוצ 27 רהָאי ַא טימ |
 -ייג סָאװ ,ןעשנעמ עדליװ עטזָאלרהָאװרעּפ עדנעלע--סעקַאיליה

 ןענַאטשעג ךס ןייק טשינ ףשמא יז ןענעז שילַארָאמ ןוא גיטס
 ,םירבח-עגייט ערעייז--ןערעב יד ןופ רעכעה

 רעב רעד זַא ,סעקַאיליה יד יקַאט ןעּבױלג טסיזמוא טשינ |
 המשנ סרעּב םעד זַא ,קַאיליה רעד יװ המשנ ַאזַא ןױא טָאה
 םעד וצ ,'תיּבה-לעּב, םוצ טױט ן'ֿכָאנ קעװַא ױזַא ךיוא טהעג
 -ַאיליה יד ףיא םהיא רַאפ ךיז טגָאלק ןוא עגייט רעד ןופ טָאג
 טָאה רעּב רעד .עכיילג יװ ייז טּפשמ תיכה-לעּב רעד ןֹוא ,סעק

 ךיז עטלַאה טייוו יֹוזַא ףיוא *. ןיקַאיליה א טימ טַאהעג-הנותח , וליפא
 .ןערעב יד טימ ךיילג גיטסייג תושפנ עדליװ עדנעלע עגיזָאדיד

 טציא ןענעז סעקַאיליה ןוא ןערעּב ןופ דנַאל ןעגיזָאדמעד ןיא
 ,םיבושי ןעפרָאװעגרעדנַאגופ ואוו-טשיג-ואוו

 ;םיבושי עשינילַאכַאס עשימיט עט'מותי'רעפ
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  ןערָאװעג טױבעג ןענעז סָאװ ,'טֿכער ּילוצ  ךעלזייה
 -רעפ ; רעױּפ לוטיט ן'פיוא טֿכער סָאד ןעמוקעּב וצ ,ףיורעד ןיולּב

 ,תוברוח עטזָאלרהַאװרעפ ,,ענעפרַאו-
 -ליטש עגיּביא ענעגייא סָאד ,ליטש-טיוט זיא ָאד ךיוא

 ,ןעגייווש-
 / !שגעמ רעגידעּבעל ַא ןַאהרַאֿפ ןעד זיא--
 עגירעּביא יד ,ךָאנ ןעמ טניואו רעזייה יירד-ייווצ ַא ןיא

 יה ,גידעל ןענעזי
 !ןךייא ךיז טּבעל ײװ ?סָאװ ,ונ-- =

 ,ךיז ןעשטומ רימ ;ןעּבעל א רַאפ ןייז ָאד ןָאק סָאװ--
 ;סָאװ רהיא טהייז ,רהיא טצעז--
 זֵא ךיוא סָאד ןוא ,לעפָאטרַאק זיולּב ?ָאד טסקַאװ סָאװ--

 | ! העוו-ןוא-ךֶא
 .רעפ ןוא קעװַא-טהעג רעדעי ,זייּב ,גידנעגייװש טּבעל ןעמ

 טעװ סע ןעװ ,הרוחש-הרמ ןיא טרַאװ ןוא ךיז ןיא ךיז טסילשי
 קירוצ ןעמוקעב סעװ ןעמ ,בושי ןופ ןימרעט רעד ןעגידנע ךיז-
 ,"קירעטאמ ןץ'פיוא, קעװַא טעװ ןעמ ןוא רעױּפ לעטיט םעד

 ,בושי ןעגיזָאדמעד ןופ רעטייוו ,רעטייוו
 רעטנוא ןעצֿפערק ,ךיז ןעסיגוצ ,ןעגגילק ףןעלעקעלג יד

 | ,עיוד רעד -
 עגידרעדָאי ,עטיּבעגטסעפ ,ענעסקַאװעגצרוק עקיארט ַא

 גערב-לעזניא םייּב זנוא ןעגָארט ךעלדרעפ עשינילַאכַאס עקנילפ-

 ,לָאהט וצ לָאהט ןופ ,לעגרעּב וצ לעגרעב ןופ ,וצ-םורד םוצ
 ןופ רענייא) ן'װעייזַאק ןעטַאשרעד ןעמ טָאה ָאד טָא--

 טָא -- ,רעּבײרטנָא רעד זנוא טזייוװ -- ,(רעדרעמ סעשטיװָאמיצרַא
 טימ יורפ א יינש ןיא ןערָאװעג ןעטָאשרעּפ ןענעז עגרוּפ ןיא ָאד
 ןעמ --רָאטקָאד םעד טרהיפעג טלעמונַא ךיא ּבָאה ָאד ,,.דניק ַא
 ...ןעגנַאהעגפױא ךיז ,,,טסינָאלַאק ַא םיוּב ןופ ןעמונעגּבָארַא טָאה:
 ,.,וָארװַאל טסיגָאלַאק םעד טעליקעג ָאד ןעמ טָאה ןערהָאיַארַאפ-

 ,טקַארט רעשינילַאֿפַאס רעכילנהעוועג ַא

 ,ךיז ןרעדנע רעדליברוטַאג יד

 טרָא רהיא רעּביא-טזָא7 ענסָאס עשיגילַאכַאס עגיטעמוא יד
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 יי ךיז י:יוה זָאװ ,םיוננעכרעל ןעֿבילדניירפ ןעֿכילהערפ םעד |
 --טשינ-ואו .ןעלד.נ עגידעקעמש עטרַאצ עֿבײװ טימ ןעקעדעּב ןָא

 ,םיוּברעדעצ ןעֿבױה-טשינַא ןעמ טהעז ואוו

 יײעּב יד ,ךעלדלעוו-עזָארעּב ןעטייוו ןופ ןעכיילּב זייוורעטרע

 -=עייז רעּבָא ,ןעזָאלוצרעדנַאנופ ןיֿכמ טשינ ךָאנ ךיז ןענעז סעזָאר

 .עגיטמיצ יװַא ,ךילהערפ יױזַא סױרַא-ןעקוק ךעלעמַאטש עסייוו ער

 יילק רעגירגלעקנוט רעגיד'הרוחש-הרמ רעד ךָאנ גיד'בוט-םוי ױזַא

 ,דלַאװלעדָאנ ם'נופ גנוד
 "טגױצעגנָא ךיז טָאה עברעװ עמַאזגיוּב ַא ןוא עגידנענייוו ַא

 ךיא ןהעו סיּפע טלָאװעג טלָאװ יז יו טקנוּפ ,לעֿכײט ַא רעּביא

 .ןרעסַאװ עלענש ענייז
 גרעב יד ףױא רעּבָא ,יינש ךָאנ טגיל ןעלָאהט יד ןיא

 .טיורקנעטעלּב סָאד ןיוש טהילּב ,יוז יד טמירַאװ סע ואוו ,ךעל

 רד ןענעו רעטיירּב ןוא ןױש ןעהעג גרעּב ערעכַאלפ ןוא

 .ןעלָאהט
 .-געויר ןייק טשינ ,ןעטלַאּפש ןייק טשינ ןיוש ןענעז סָאד

 סעהעװ סע עכלעװ ןופ ,ןעלָאהט רָאנ ,גרעּב יד ןיא ןעשטיינק

 | .חטש ןעיירפ טימ
 .ארעסערג ןוא רעסערג ץלַא ןיש ןענעז םיבושי יד ןוא

 | .ףרָאדסלעדנַאה רעשּביה ַא יװ סיורג ןיוש

 ףיז טבעל יװ ,ונ, :עגַארפ רעד ףיוא רערעטפע ןיוש ןוא = |

 : רעפטנע'נַא ןעמ טרעה---"? ךייא

 .ץרוק-וצ רָאנ זיא רעמוז רעד .זיא סע יװ טּבעל ןעמ--

 יא טנַאּפשעגנײא ,ןעסקָא ןיוש ןעמ טהעז געװ ן'פיוא

 | ,רעקַא
 .לָאמַא ןוא ,יירד ,יײוװצ ַא רהיא טניפעג ףרָאד ןעדעי ןיא

 | ,םיּתּבה-ילעּב עטסוי ,רהעמ ךיוא

 .ןילַאֿפַאס-לעטימ ןופ דליּב ַא--זיירק רעוװָאמיט זיא סָאד

 "מע יװ ,"עדנורט,-- ,ערדנוט יד ןָא ךיז טּבױה רעטייוו

 ,רענילַאכַאס יד יז ןעפור
 -עסַאמּפרָאט רעד ןיא םיוק ךיז ןעּפעלש ,ןעקניז רעדער יד

 "ךיז טגָארט דרעפ יד ןופ ,םיוק-םיוק ךיז ןעגעוועּב רימ
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 -עווש ןעגידעקיזש ןיז ןופ .טױרקעּבײה טימ טקעמש סע ,רַאּפ ַא

 .רצ העװ ןָא-ט וה ,סיַאּפיק ןופ חיר םעד וצ ךילנהע ,יר רער

 ,ּפָאק רעד ןָאהט
 = .סוק עט'ור עניו טימ טקעדעג זיא ערדנוט עצנַאג יד

 ,טולַּב טנעקירטרעפ וצ ךילנהע ,ךעל

 ,ונַאלק םוש ןייק -- לָאמַארעדיװ ןוא .עגייט ןוא ערדנוט

 הקוק רעד טפײפ סע ןוא טֿכעּפש רעד ּפַאלק ַא טיג לָאַא

 ןיא ךיז טּביילקרעפ שינעקנעב עגידנעגָאנ ערעווש א טיפע

 ,ןיירא המשג רעד
 ןַאהרַאפ זיא ץיגרע ןַא ,טשינ וליפא ךיז טּבױלג סע ןוא

 -ייה א ןוזַא ,רעולּב ַא לעמיה ַא ,טלעװ רעד ףיוא עילַאטיא'נא

 .ירעטֿפעלעג ןוא רעדיל ָאד ןענעז טלעװ רעד ףױא וַא ,עט

 ,טײװ יװַא סיוא-טהעז ,רעהירפ ןהעזעג טָאה ןעמ סָאװ ,ץלַא ןוא

 -טהעז סע :טענַאלּפ רעדנַא'נַא ףיוא ןייז 'טלָאװ סָאד ײװ טקנוּפ

 ,ןערעוו-םיוקמ טשיג לָאמנייק ןָאק סָאװ ,םולח ַא יװ סיוא

 םי ןעגױַאדמעד ןיא ןוא .סעגייט ןוא סערדנוט ןופ םיַא

 -עפ ךעלקיטש עגיצנייא יד ךעלעזניא עקשטיניילק יו סיוא-ןעהעז

 טעילוטעגוצ וליפא ךיז ןעגָאה ךעלעזניא עגיזָאדיד וצ ,ןעדָאב רעטס

 ײו-- ןעּפמעק ,ןעבעל טבורּפעג ָאד ןעּבָאה ןעשנעמ ,ךעל'מובושי

 .ןענַאד ןופ קעװַא ןעגעז ןוא טנָאקעג טשינ רעּבָא ןעבָאה

 .רָאנָא עמַאס ןיב יֹױזַא ,םיבושי עטזָאלרעפ עגירט

 =יא ,שינעלטױרט ַא ,ּפמוזַא רָאג ןיוש טהעג רעטייו ןוא

 ןָאק רעמוז .רעטניװ דגניה ףױא רָאנ טױהַאֿפ ןעמ רעכלעו רעב

 ..ןעסיירכרוד טשינ ןפוא םושּב ָאד ךיז ןעמ

 =ףטרָאק טסָאּפ רעד ןָא ךיז טּבױה סַאּפ ןעגיזָאדמעד ךָאנ

 ,ןילַאֿכַאט םורד--עיַאקסוװָאק
 -יפל זיא ט}מילק רעד ,רעמיוּברעטעלב םינימ ענעדיש'יועפ

 ,רעֿכײװ א ךרע
 .רעטכייל טּבעל ןעמ ,רעטֿפײל טרָאפ ףךיז טמעטָא ָאד
 =דנַאל רעֿבילרהיפסיוא'נַא ףיוא ןָאהט קוק א טעװ רהיא ּביוא

 זיא ןילָאכַאס-םורד רעצנַאג רעד זַא ,ןהעז רהיא טעװ ,עטרַאק

 .םיבושי ץלַא ןענעז סָאד-- ןעלעטניּפ עקשטיגיילק טימ טהייזעב
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 ןעטסעפ ַא ףױא סיפ יד טימ ןעלעטש ךָאד ךז ןעמ ןָאק ָאד
 - .ןעדָאּב-

 סָאװטע טרעװ יז רעּבָא ,ערעװש ַא טײּברַא יד זיא ָאד
 ,טלחאצעב

 ,ונילהירפ רעגיהירפ ַא ןיוש זיא ָאד
 ןענַאװש ענעש יד ןופצ ןייק ךיז ןעהיצ זייוו'תונחמ ןוא
 ייװַצ טסרָאיװ ַא ייּב םי ן'רעּביא ךיז טהיצ סַאּפ רעסייװ ַא

 סױרַא ָאד ןעזָאל גנירעה יד--ךייט-ךלימַא יװ טקנופ .גערּב ןופ
 .ןעגיור יד

 ,עגייט ןיא רעדנַאנײא ןעמור ןוא ןעפייפ לעגיופ
 ןעגעווטסעדנופ ןַאהרַאפ ,ןעּבעל ַא ןעגעווטסעדנופ זיא ָאד

 ,טֿכיל ןעגעווטסעדנופ ןַאהרַאפ .,ןוז
 ,ןילַאֿכַאס ןופ רעדליּב רהיא טָאה טָא
 םעד ןיא .ןעצפיז ערעװש טימ טליפעגנָא ָאד זיא טול יד

 טולב ךסַא ,ץכערק ַא ָאד ךיז טלהיפ לעגיופ ַא ןופ יירשעג-טכַאנ
 סָאװ ,עֿכילקילגנוא עגיזָאדיד ךרוד ןערָאװעג ןעסָאגרעפ ָאד יא
 ,טנעשָארג רַאפ ןעטייווצ םעד רענייא ןעליוק

 | | ,גנורענירע עכילקערש ַא--לעקניוו ַא ואוו
 .רעפ ךסַא ןעװעג ןענעז ָאד ןייּפ טימ ָאד טמעטָא ץלַא

 ,ןעגנוגנערטשנָא ןוא טנעכערב
 .ַאס ץפיוא ,טלַאװעג טימ ןעמהעּב ץלַא ןעמ ףרַאדעּב ָאד

 סהיא לָאז ןעמ ּבױא ,ןעסקַאװ טשינרָאג ןָאק ןעדָאב ןעשינילַאכ
 .ןערהערט ןוא סייווש טימ ןעצענעּב טשינ

 ,תורישע ךס א ךיז טגיטסענ ןילַאכַאס ןופ שינעפיט רעד ןיא|
 ןייז ףרַאדעּב סע ,טפענ ןַאהרַאפ .ןעלהיוקנייטש ןעכַאפ עגיזיר
 .ןַאהרָאפ זיא רלָאג ןױא זַא ,טגָאז ןעמ .ןעזייא

 טָאה רע ,תורישע ןייז ּבֶא קרַאטש טיה ןילַאכַאס רעּבָא
 | ,ךיז ןיא סע טלַאה ןוא טקירדרעפ טסעפ סע

 רעטכידעגַא ךרוד געװ םעד ןעקַאהּבָא ךיא סעװ רע
 ןעממוז עגידנעלסיורט יד ןיא ןעקגירטרעד ךייא טסעװ רע ,עגייס
 םעד סיוא ָאד טמוק רעייפ ןוא ןעזייא ךרוד .סערדנוט ענייז ןופ
 ןוא טולּב ךרוד ךָאנרעד ,געװַא ךיז ןעגָאלשוצכרוד ןעשנעמ
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 ףרַאדעּב ןעּבעל בלאה ןייא ;ןעדָאּב םעד ןרעסעבוצסיוא ןערהערט

 יד ןעּבעלֿפרוד זיא-סע-.יוו ןענָאק לָאז ןעמ וַא ,ןעּבעגּבָא ןעמ

 .ןעּבעל טפלעה עטייווצ
 .עמרוט-לעזניא יד זיא סָאד טָא

 תעשּב ,טונימ רעזייּב ַא ןיא ןעפַאשעּב יז טָאה רוטַאנ יד = |

 טשינ ןוא ,עמרוטַא ןעפַאשעּב טלָאװעג שוריפּב ךיז טָאה רהיא

 | ,שרעדנַא טיפע

 ,דנעוו-עמרוט ערעסעּב ןייק ןעלעטשרָאפ טשיג ךיז ןָאק ןעמ

 .ןעטוגסיוא-םי רעזורעּפַאל רעד ןוא רעשרעטָאט רעד יװ

 םענעי ךרוד רעדָא םעד ךרוד ףיוא טפױלטנַא ןעמ ,תמא

 ,דגַאװ-הסיפת ַאזַא טלעװ רעד ףיוא ןַאהרַאפ ןעד זיא ,סוגסיוא-םי

 ,ןעּנעל ןֹופ רעכעה ןעליוו ןייז טלעטש רעכלעװ ,שנעמ רעד סָאװ

 ?ןעוירּפשרעּביא טשינ יז לָאז

 יַאשעּב טָאה יז ןעװ ,טרַאה-וצ ןעוועג רוטַאנ יד ןיא ךָאד

 ! לעזגיא-עמרוט עגיזָאדיד ןעק

 רעגיזָאדרעד ןופ גערב ן'טימ רעטעוו רָאלק ַא ןיא ןהעג

 סונסיוא-םי םעד ךרוד ןהעז ךילטייד ןוא לעזניא רעגידיאחינ-טשינ

 יטהֹעג ןוא טהיצ ןוא טצייר סָאװ ,גערב ןעגידרעגיאנעגעק םעד

 .ןערוטנָאק עכיליולּב עגייז טימ ןיירַא טייקטייוו רעד ןיא קעװַא

 -וא יװַא ןוא טנהָאנ יױזַא זיא סָאד וַא ,ןעסיו ,ןעלהימ

 ,ראבֿפיירגרעד

 .ןעפַאשעּב טָאה ןיילַא רוטַאנ יד םייונע ַא רַאפ סָאװ

 יקרַאטש עמַאס רעד גידנעטש זיא קורדנייא רעטשרע רעד

 ,רעטס

 יי א יי טי
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 .ןעקורדנייא עטשרע יד

 עגיזָאדיד ןעסעגרעפ טשינ לָאמנייק לעװ ךיא ,סיוועג ,ןוא |

 ךיז טָאה סָאװ ,לרעּפמַאד ךַאװש ַא ףיוא ןיּב ךיא תעשּב ,טונימ
 -עגוצ הירפ ץנַאג ,רעטײװצ רעד ףיא טייז ןייא ןופ טגיוועג
 .עיַאקסװָאקַאסרָאק טסָאּפ ןופ ןעפאה םוצ ןערהָאֿפ

 ,גערּב ן'פיוא טגנערדעג ךיז ןעּבָאה ןעשנעמ
 ןיא ןעקניזרעפ ךימ לעװ ךיא ןוא-טירט עֿפילטע ךָאג

 ,ךילטפַאשנעדײל ױזַא ליװ ךיא ןעֿכלעװ טימ ,םי ןעגיזָאדמעד
 ןערעװ טנַאקעּב ךילנייּפ ױזַא

 }םי רעסָאװ
 טשיגנ ךימ ךיא ןָאק ןעקורדנייא ייווצ ןופ ,ךַאז ענדָאמ א

 בָאה ךיא סָאװ ,םישדח ןעּבלַאהטרעּפ ןופ ךשמ ַא ןיא ןעיירפעּב

 -עג ןעּבָאה ןעקורדנייא ייוװצ ,הביבס-עמרוס רעד ןיא טכַארּברעּפ

 ײז .תמשנ רעד ףױא יילב יװ טגעלעג ךיז ,טקירדעג ,טסערפ
 | | ,טציא ךָאנ ןעקירד ןוא ןעסערפ

 בעװ םעד וצ ,ךילטנעגייא ,ךיז טהיצעּב ייז ןופ רענייא
 | ,ךילַאכַאס ןייק

 ןופ ןעיירפעּב טנַאקעג טשינ ןפוא םושב ךימ ּבָאה ךיא
 -ַאק יד טרהיפעג טָאה סָאװ ,ףיש רעזנוא ,ךיילגרעפ ןעגיזָאדמעד
 -רַאּב עגיזיר ַא יװ ןעויועגסיוא רימ טָאה ,סעדָא ןופ סעקינשזרָאט
 .בָא טדעטש-םי יד ןיא טצונעּב ךילנהעוועג טרעװ סָאװ ,עשז
 עגיזָאדיד ןוא ,ןײרַא םי ןיא ץומש םעד רהיא ףיוא ןערהיפוצ
 טקוקעג יורג ןעּבָאה סָאװ ,םיבושי ןוא ?ןעטסָאּפ, עשינילַאֿכַאס
 עלַאסָאלָאק יװ .ןעויוועגסױא טושּפ רימ ןעּבָאה ,גערּב ן'פיוא
 ,סנעטסַאקטסימ

 ,קנַאדעג םייּב המשנ רעד ףיוא ןערָאװעג זיא רעווש ןוא
 טעװ ,סיפ ערעייא רעטנוא ,ףיש ןיא ,רעדינרעד ןיא ,טרָאד זַא
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 .ךָאנ יא סָאװ ,עכילשנעמ לעסיּב סָאד ןערעװ טליופוצ ןיטולחל
 ,?ףרַאװּבָא ,-ןעשנעמ ןעגיזָאדמעד ןעשיווצ ןענילברעפ

 ,ןילַאכַאס ןָא ןיוש טרעהעג קורדנייא רעטייווצ רעד
 .ָאדיד ןהעזרעד ּבָאה ךיא זַא ,טירש עטשרע יד ייּב ןיוש

 ןעמהענּבָארא עגיזָאדסַאד ,עצארּפ ענעגנואוצעג עצרַאוװש עגיז
 ףימ ּבָאֹה ךיא זַא ,ןעזיועגסױא "ימ טָאה ,פָאק ןופ לעטיה סָאד
 ,קירוצ רהָאי 80 ַא ףיוא ןעגָארטעגרעּביא

 ,טכענקּבײל עגילָאמַא יד טושּפ רימ םורַא העז ךיא וַא
 ,ןילַאֿפַאס טימ טנָאקעּב ךימ בָאה ךיא רהעמ סָאװ ןוא

 קורדניא רעגיזַאדרעד הימ ךיז טָאה רעפיט ןוא רעפיט ץלַא
 טָאה רעגיטכיר ןוא רעגיטכיר ץלַא ןוא המשנ רעד ףיוא טגעלעג
 | ,ךיילגרעפ רעטשרע רעד ןעזיוועגסיוא רימ

 סָאװ ,ןעשנעמ עּבלעויד ,עצַארּפ ענעגנואוצעג עּבלעזיד

 עּבלעזיד ,ןעגנופָארטשעּב עניימעג ,טשינ טֿכער םוש ןייק ןעכָאה
 ןופ גנוריצירבַאפ-"ריּפֲאפפ עבלעזיד ,סעקדנַארַאּפ עשיקנערפטלַא
 -עּבעל א, ףיוא יװ ,ןעשנעמ ַא ףיוא קוק רעבלעזרעד ,םיניגע עלַא

 ןעשנעמ ַא טימ ןעװע'תיּבה-לעב עבלעזטָאד ,רַאטנעװניא ןעגיד
 יװ ,ןעשנעמ ייווצ ןערָאפפױגוצ ענעגייא סָאד ,"ןהעזנייא ן'טיול,
 טשינ ,םוטנעגייאּבײל ןופ טייצ רעד ןיא תונותח עגילָאמַא יד
 ןוא להעפעּבַא טױל רָאנ ,להיפעג ןטױל טשינ ,ןעליװ ן'טיול
 --,טֿפענקּבײל ַא ףיוא יװ ,קינשזרָאטַאק ן'פיוא קוק רענעגייא רעד
 .יאּביל ןופ "טייז רעויטַארָאקעד, רעד טימ גידנעגידנע ,ץלַא
 רעד ןופ עיוליא עגידנעטשלופ ַא ןעפַאשעּב טָאה ץלַא--םוטנעג
 ,"טייצ רעטבעלעגּבָאג

 ןעו ,רעװש יװ ,טמעטָאעג ךיז טָאה סע רעווש יװ ןוא
 ! טסואוועג טלָאװ רהיא

 ,ןערָאװעג-םיוקמ ןיא שנואו רעד

 ַא ןיא ןענופעג ךימ ךיא ּבָאה ,ןעפַאה םעד ןעגנַאגעגכרוד
 ,סצקינשזרַאטַאק תנחמ

 ,גערב ן'פיוא טייבראצג טָאה ןעמ
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 -ןעטנַאטסערַא ןיא רעוו ,סעקינשזרָאטַאק גיצעּביז ןַאמ ַא

 -עגּבָארַא ןײרַא םי ןיא ןעּבָאה ,ענעגייא יד ןיא רעװ ,רעדיילק

 .רעפמַאד םעד ןעדָאלוצסױא עשזראּב ַא טזָאל
 -עמ רהיא רעטנוא ןוא "עקשוניּבוד, יד ןעגנוזעג טָאה ןעמ

 יז יו טקנוּפ ,טרהירעג םיוק-םיוק עשזרַאּב יד ךיז טָאה עידָאל

 ,טלָאװעג טשינ טלָאװ
 ןענַאטשעג זיא ,ןעּבעגרעד ,עשוראב רעטייווצ ַא ףיוא

 -ןעטנַאטסערַא םענעסירוצ ַא ןיא לרעױּפ ַא ,רעגניז רעטשרע רעד

 ,רעגיד'מותי ַא ,רעטקילפעגמורַא'נַא ,רעטרעגיושוצ ַא ,עלעקטרוק

 לרָאנעט ןעגידרעטיצ ןעטצַאלּפוצ ַא טימ טָאה ןוא רעכילקילגמוא'נַא

 -נוא ןייז ףיוא ןעזיװעגנָא טָאה סָאװ ,?עקשוניּבוד, יד ןעגנוזעג

 ,םזיניצ ןעכילריטַאננוא ןעלילנהעוועג
 ,"עיצַארג זיּב, ןעגנַאגרעד טשינ זיא סָאװ ,םזיניצ א סיּפע

 | ,טײקשיזָאוטריװ זיּב רַאנ
 ,ףיורעד ןעוועג טנעֿפערעגסױא ,ךילריטַאנ ,זיא ץלַא סָאד

 -עג טשינ וליפא טָאװ רעניק ןוא ,רעטכעלעג ןעפורוצסױרַא

 | ,טלעכיײמש

 ןעצנַאגניא וליפא רעכיג ,גיטליגכילג טרעהעג טָאה ןעמ

 סיּפע רעּבָא ,"ךוא , ןעירשעג ,ןעגנוזעגוצ טָאה ןעמ ,טרעהעג טשינ

 -עגנואוצעג ןעװעג ךיוא טלָאװ סָאד יװ טקנוּפ ,גירעפעלש יזזַא

 .עצַארּפ עג
 -רע רעד רעּבָא ,ןערָאװעג טגהעוועגוצ ךיא ןיּב ךָאנרעד

 ='גַא ,רערעװש ַא זיא עצַארּפ רענעגנואווצעג ןופ קורדנייא רעטש

 | ,רעֿכילגערטרעדגוא

 .ץעגנ יד טּפעלשעגסױרַא ןעמ טָאה ייּברעד
 .גידנעליוו-טשינ ,טַאזגנַאל ,רעוװש טּפעלשעג טָאה ןעמ
 -עג ,ןעפרָאװעג ךיז ןעּבָאה ץענ רעטּפעלשעגסױרַא רעד ןיא

 ,שיפ ןעסַאמ טלעּפַאצ

 -שיפ עגיזיר !ןעװעג טשינ טרָאד ןענעז שיפ ערעסָאװ ןוא

 עסייװ טימ ןעסָאלג עגנַאל ,טשינ ָאד טסע ןעמ סָאװ ,ךעלעסקע

 ָּןטשיג ךױא ָאד טסע ןעמס סָאװ ,עטּברַאפעג יװ טקנוּפ ,ךעלכייּב

 ךױא ָאד ןעמ טסע ,ןעגנַאלש יװ ךיז ןעהערד סָאװ ,סעגָאנימ
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 אקוד ָאד טסע ןעמ סָאװ ,ךעלעשיפ ענּבָארד עניילק ןוא ,טשינ

 ,ָאי
 -ןעּבױלק יירד יצ ײװצ ַא ןוא ,ץענ םורַא ןעהעטש עלַא = |

 ןעטלָאװ יז יװ טקנוּפ ,ענימ אזַא טימ ןעסע םוצ שיפ יד סיוא

 | .רענייטש טהערדעג

 ,םי גערּב םייּב ,טסָאּפ ןויּב ןעפַאה ןופ געװ ןעצנַאג םעד

 -ַאכעמ סיּפע ןעּבָאה סָאװ ,ןעטסיגָאלָאק טנעגעגעּבנָא רימ ןעּבָאה

 .לעטיה סָאד ןעמונעגּבָארַא שינ

 -עּב יד ףױא ןרעפטנע וצ ןערָאװעג דימ זיא דנַאה יד

 -תחע/ ענעי ןעװעג רַאּבקנַאד תמאּב ןיּב ךיא ןוא ,ןעגנוסירג

 -ַאק ןעגױָאדמעד טקנעשעג טשינ רימ ןעּבָאה סָאװ  ,"רע'מינפ

 ,דובּכ-עגרָאט

 עגירעפעלש יװ ,טעקנָאלּבעגמורַא ןעּבָאה ןעטסינָאלָאק יד

 םוש ןהָא ,תילֿכּת םושַא ןהָא ,גיטנעק ,ןעגנַאגעגמורַא .ןעגילפ

 ,טיײּברַא
 יןעשנעמ ןענעװטסעדנופ ,ןעמוקעג ףיש ַא טָא--

 ןהעז טנָאקעג ןעמ טָאה ,רעטיײּברַא יד ייּב ,ןעטרָאד בוא

 רע מינּפ יד ףױא ָאד זיא ,קורדסיוא ןערעווש ַא סיּפע םינט ן'פיוא

 -גילײװגנַאל עגידנעגָאנ עכילקערש ןעּבירשעגנָא זיולּב ןעװעג

 ,טשינ געווסיוא םוש ןייק טָאה סָאװ ,טײקגילײװגנַאל ,טייק

 ,טייקעגדוג
 סָאװ ,טשינ ןיטולחל סייװ שנעמ רעד ןעװ ,דנַאטשוצ ַאזַא

 יד טימ רע טיילנעּב .שפנ ןייז טימ ,ךיז טימ ןָאהט לָאז רע

 יכרוד זיא גילפ עסױרג ַא טָא : ייּברַאפ טמוק סָאװ ,ץלַא ןעגיוא

 דָאלעגייּברַאפ זיא דנוה ַא ,ןעגנַאגעגכרוד זיא שנעמ ַא ,ןעגיולפעג

 ןעפ
 ןעגױא יד טימ ןעקוקכָאנ ןָאק ןעמ ןמז-לּכ ,ךָאנ רע טקוק

 | ,טײקגילײװגנַאל---ײגסָאד ןופ םינּפ ן'טיוא ןוא

 ,.? דיל ַא
 ךיא טעװעריקרעפ ,רהָאּפ ךיא רעֿפלעװ ףיוא ,עקשזָארד יד

 .לעדנַאגַאלַאּב ַא ייּברַאפ טרהָאפ ןוא "טסָאּפ, ןופ סַאגטּפױה רעד
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 ןיא סע) רעטערּב ןופ ןעגָאלשעגפױנוצ ךיג-רעד ףױא זיא סָאװ
 ,(טייצ-חסּפ

 ,עקװַאטשוה עגיד'הרצ ַא ייּברעד
 ריהט םייּב אמתסמ טהעטש -- םינּפ ןעט'מותי'רעפ ן'טיול

 " ,רָאינעּפערטנַא, רעד
 סָאװ ,ןעטסינַאלַאק עגירעמעלש הנחמ ַא -- םורֲא ןוא םֹורֵא

 .קינשזרָאטַאק ַא ןופ ןעציװ עּבָארג יד לעכיימש ַא ןהָא ןערעה
 רעטרימשעגסױא'נַא ,ןָאקלַאּב ן'פױא ןעצנוק טכַאמ סָאװ ,ןואָאלק
 ,דמעה םענעציס ןימ ַא ןיא רענענָאהטעגנָא'נַא ןוא

 ,דיל ַא ךיז טגָארטרעד ןַאגַאלַאּב ןופ

 ,רעגניז רַאֿכ רעד ךיז טסייר דליוו ,שינָאמרַאה טשינ
 -ערַא ךרוד-ןעהעג ןַאגַאלַאּב יײּברַאפ .ןעטייק ןעגנילק סע

 .יךאװַא רעטנוא עמרוט-ןעטייק רעד ןופ ןעטנַאטס
 .טסָאּפ ןופ סַאג רעטסנעש רעד ןיא ןיײרַא-ןערהָאפ רימ
 ןוא גידנעטש קסװָאקַאסרָאק טֿכַאמ קוק ןעטשרע ן'פיוא

 .קורדנייא "ןעּביל, ַא רָאג ןעמעלַא ףיוא
 *עגרָאטַאק,ַא וצ ךילנהע טשינרָאג יװ ױזַא
 ,עלעטדעטש ןיילק גיטֿפיצ ַא
 ךיז ןענעז עטמַאעּב ןופ ךעלעזייה עכילוניירפ עגיטכיצ יד

 ױזַא ףױלעג ןעטימ ןעטכער ןיא ןוא ןערָאװעג ןעפָאלצ יװ ױזַא
 -עה ַא ףיוא תורוש ייװצ ןיא ןהעטש ןעּבילּבעג לָאמַא טימ יװ
 ,ץַאלּפ ןרעֿפ

 .עמרוט יד ןעפַאלעגסױרַא זיא ןעמעלַא ןופ רעכעה

 ,טשינ טקירד קסווָאקַאסרָאק ןיא עמרוט יד רעּבָא/
 -עג-טשיג ןוא ,עכיה ןייק טשינ ,עגידנרָאגנײא'נַא זיא יז

 טשינ ךָאד ךיז יז טפרַאװ ,גנולעטש "רערעכעה, רהיא ףיוא טקוק
 כד רעּביא טשינ ךיז טּבױה ,טשינ ךיז טלעד'נח ,ןעגיוא יד ןיא
 ,גנובעגמוא

 ,גרַאּב ַא ןופ ןעטייז יד ייּב ,ןעלָאהט ייווצ ןופ ָאנד ן'פיוא

 ,גרַאּב םוצ ןעֿבָארקעג ןעטלָאװ ייז יװ טקנופ ?ףעלעזייה ןעגיל
 ןעלַאפעגּבָארַא ןוא ןעֿכָארקרעד טשינ ןענעז ײז רעּבָא

 .ןצטסינָאלָאק ןופ לעטדעטשרָאפ ַא זיא סָאד
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 ןייק ,'סעֿכילקערש, םוש ןייק ָאטשינ ןיא ןײמעגלַא ןיא
 ,סעגיד'הרוחש-תהרמ םושי

 ,קסווָאקַאסרָאק ןופ סַאג עטסנעש יד גידנערהָאפֿפרוד ,ןוא
 ןופ זאטסקע ןיא ןעלַאפוצנײרַא ןמוומו ןֿכומ וליפא רהיא טנעז

 לעכיײמש ַא טיירג וליפא טנעז רהיא ,"גנונדרָאנײא רעטונג, רעד
 | :ןעגָאז ןוא ןָאהט וש

 -רָאג ףרַאד ןעמ סָאװ טוג רהעז ,רהעז ךָאד ויא סָאד--
 ,,,רעסעב טשיג-

 ,ןייא ךיז טלַאה רעּבָא
 ןעגיאיוט טימ טקעדעב ןעּבױא ,ּפמוז ַא זיא סָאד--ןילַאֿכַאס

 | | ,זָארג ןעטרעבליזעפ

 -עג טָאה רהיא רעּבָא--עזיװ ענעשרעדנואוו ַא ,ךיז טֿכַאד
 ןעגיּפעלק ןעפעיט ַא ןיא ןעלַאפעגנײרַא טנעז ןוא סופ ַא טלעטש
 ,םמוז ןעטלַאק

 טרָאװ סָאד ןעגָאזצסױרַא ןעזיװעּב טשינ ךָאנ טָאה רהיא
 .ןעטייק ןעגנילק ןעמונעג ןעּבָאה לעקניװ ןופ יװ ,"טוג,-

 -ָאה יד ףױא דנעה יד טימ ,ןעגָאװַא ןיא טרַאּפשעגניײא
 ,טסימ סעקיגשזרָאטַאק ןערהיפ ,טעילּבָאל

 -נעמ עגיזָאדיד ןעכַאמ קורדנייא ןערעווש ַא רַאפ סָאװ ןוא
 ,דרעפ ןופ טײּברַא יד ןעוהט סָאװ ,ןעש

 יז רעטניה ןופ - עמרוט רעד ייּברַאפ טגיל געװ רעייא
 .רעטסנעפ עגיצומש עלעקנוט ךייא ףיוא ןעקוק סעטַארג

 =ייֵז רעביאנעגעג טַארוקַא ןוא טערַאזַאל רעד ןיא סיוארָאּפ
 ,לעּביטש-םיתמ סָאד--רעטסנעפ
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 . ,טערַאזַאל רעד

 .-װָאקיר ןיא ןוא קסװָארדנַאסקעלַא ןיא ךיא ּבָאה ךָאנרעד

 .-יגשזרָאטַאק רַאפ ןעלָאטיּפש עטנעדרָאעגנייא-טוג ןהעזעג עיִאקס

 -'מנהיג ַא רַאפ סָאװ ,לעקניו ךילקערש ַא רַאפ סָאװ רעּבָא .סעק
 .טסָאּפ ןעקסװאקַאסרָאק ןיא לָאטיּפש רעד זיא ּבורג עגיד

 .-קערש עמַאס יד רעּבָא ;סעמרוט עשינילַאכַאס עלַא ןָאק ךיא

 | ,טערַאזַאל רעקסווָאקַאסרָאק רעד זיא ייז ןופ עטסֿכיל

 =קנַארק ןייז סָאװ ,הלוח ועגידנעקעטשנָא'נַא ,רעגיצערק ַא

 -ַא טימ ןעמַאװצ טגיל ,ןעפורוצנָא םהענעגנָא טשינ זיא טייה

 ,הלוח ןעשיגרוריֿפ ןעכילנהעוועג
 .-רואַאנ זיגריק רענעגושמ ַא םורָא ךיז טהערד ייז ןעשיווצ

 .ילַאט
  סָאד טרעװ ,עקנַארק-גיטסייג טשינילַאֿכַאס בור סָאד ייּב יו

 ,טייקסיורג ףױא עינַאמ ַא ןיא טקירדעגסיוא תעגושמ

 .=וט, יד ןיא סָאד ,"טסייג ןופ טסעטָארּפ / רעד ןיא סָאד

 ."טייהקנַארק רעד ןופ דנעג
 . ,טכער ןהָא ןעשנעמ ,ןערָאלרעּפ ץלַא ןעּבָאה סָאװ ,ןעשנעמ

 .רַאפ ,רוטַאנ רעד ןופ רש ן'רַאפ רָאפ ךיז ייז ןעלעטש ,עמירָא

 .סעקינלַאשטַאנ רַאפ שטָאכ לַאפ ןעטסגרע ןיא---םירישע עגיד'ארומ

 .סעלעטַאריזדַאנ ןוא

 .עטסגידלַאװעג יד וצ טרעהעג ילַאס-רואַאנ זיגריק רעד

 ,םירישע
 ןוא ןעסּפעש טימ סעדערעשט עגילהעצנוא טגעמרעפ רע

 .=עגמורָא זיא רע רעּבָא .רעגיזלַאװעג ַא זיא חייר רעד .ןעלמעק

 ,םיאנוש-םד ןופ טלעגניר



 4 .ןילַאֿפַאט

 -לייט טלעקיװטנע הביבס עשינילַאכַאס עֿכילנייּפ ערעווש יד

 ,גנוגלָאפרעפ ןופ עינַאמ יד לָאמ
 -ַאפ ףלעװ תונחמ זַא ,ןילַאס-יואַאנ ךיז טֿכַאד לָאמליײט

 -טולּב ךיז ןעזייװ ּפעטס ןיא זַא ,סעדערעשט ענייז ףיוא ןָא-ןעל
 זיא רע וַא ,ךיז ןעפילוצ סעדערעשט יד ןַא .תויח עגיטשרוד

 המיא'נַא ּבֶא ךיז טלעגיּפש טלָאמעד .ןערעװ וצ טריניאור טנהָאנ
 .(רעקיטפעליּפע' נא ןיא רֶע) םינּפ ןעגידנעקוצ ןעמורק ןייז ףיוא
 -יא ןעדלַאװג טימ םורַא-טּפױל ,ןעטייז עלַא ןיא ךיז רע טפרַאװ
 יד ןופ ןעטעּב יד רעטנוא רעטנורַא-טֿפירק ,סעטַאלַאּפ עלַא רעּב
 -עש ענייז טֿכוז רע--סערדלָאק יד ּבָארַא 5 ןופ טסייר ,םיאלוח

 ןופ עגַאל רעד ןיא ךיז ןעלעטשוצרָאפ ךייא טעּב ךיא ןוא ,ןעסּפ

 -גיברעפ טגיל סָאװ ,סופ םענעכָארבעגרעּביא'נַא טימ ןעקנַארק ַא
 טימ טסייר ילַאס-רואַאנ רענעגושמ יד תעשּב ,ערָאק ןיא טעוװעט
 ,םהיא ןופ ערדלָאק יד תולוק

 ? רעדנוזעּב טשינ ייז ןעמ טלַאה סָאװרַאפ .ָאט-- |
 -רעפ טימ בָא ךיז טפור--!? ןעטלַאה ייז ךיא לעװ ואוו--

 'ה רָאטקָאד-טערַאזַאל רעשיטַאפמיס רעגני רעד גנולפייווצ

 ,ווָאליריק
 ,ענשוד זיא טערַאזַאל ןיא ,גנייא זיא טערַאזַאל ןיא
 -ירָאק יד ןיא עקנַארק יד ןעגיל ,גינעו זיא ץַאלּפ לייוו

 -יצמהַאנפױא'נַא טריזיװָארּפמיא טרעװ ןעגרָאמהירפ עלַא .ןערָאד
 -עג ,רָאדירָאק ןיא ,סַאג ןופ ןעמוק סָאװ ,עקנַארק יד רַאפ רעמ
 יד ןעצישעב וצ ,ןַאװַארַאּפַא טלעטשעגקעװַא טרעװ ,ריהט ןעב
 .געמ :טייקגיריגיינ ןוא טלעק ןופ ,סיוא ךיז ןעוהט סָאװ ,םיאלוח
 | ,סױרַא ןוא ןיירא זייוועלייוו ןעהעג ןעש

 ןיא ,רעטניו םעוקעּב זיא סָאד יװ ,רָאפ ךייא טלעטש--
 --,ריהט-סָאג רעד ןעּבענ עקנַארק יד ןעטֿכַארטעב וצ ,טסָארּפ א
 ,רָאטקָאד רעד טגָאו

 טֿפַאמ טערַאוַאל ןעקסוװָאקַאסרָאק ןופ גנוטכירנייא עצגַאג יד
 ןענעז טעּב ןופ רעכעלײל עבגָארג יד ,קורדנייא ןעֿכילנייפ ַא

 רעייז ןיא ןעגיל וצ טביױלרעד זיא עקגַארק יד ,גיצומש ךילקערש |
 ,שצוו םענעגייא
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 רעּבָא ,ףייז ןעּבעגעגסױרַא טרעװ רעדמעה עגָאיזַאק יד ףיוא--
 םהיא ןעװעז רעדמעה יד זַא ,ןעקַאהוצּבָא דנַאה ןיימ ךייא ביג  ךיא =

 ,רעטלעפייווצרעפ ַא רָאטקָאד רעד ךיז טרעוװש--! טשינ לאמנייק
 .ענשוד ,טקיטשרעפ זיא טפול יד .עיצַאליטנעװ םוש ןייק

 ךימ ּבָאה ךיא .ּפָאק רעד ןעלדניװש ריד טמהענ ,ןײרַא וטסהעג|
 ןערעװש םעד ןופ ןעיירפעּב טנָאקעג טשינ ןפוא םושּב ךָאנרעד
 רעדיילק עניימ ןערָאװעג טּפַאזעגנָא ןענעז סע ןעכלעוו טימ ,חיר
 ,ךויעּב ןעגיזָאדמעד ייּב

 םוש ןייק רָאג ןָאק רעמיצסנָאיצַארעּפָא'נַא סיּפע ןעגעוו
 ,עסיורג ןיק טשינ ןיא עיצַארעּפָא יד ּבױא ,ןייז טשינ דיר
 ,לָאטיּפש ןעשירעטילימ םעד ןיא קעװַא םיאלוח יד ןעמ טגָארט
 ,קסוָארדנַאסקעלַא טסָאּפ ם'גיא רעּביא ןעמ טקיש--עטסנרע ביוא
 ,קסווָאקַאטרָאק ןופ ןעטינשעגּבָא רהָאי ּבלַאה ץנַאג ַא זיא סָאװ

 סָאװ ,ןעקנַארק ַא ןופ עגַאל רעד ןיא רָאּפ ךייא טלעטש
 יד ןוא--רעּבמעװָאנ ןיא עיצַארעּפָא עטסנרע'נַא ןעבָאה ףרַאדעּב
 טשרע טהעג ,'לװַאלסָארַאי; ,קסוָארדנַאטקעלַא ןייק ףיש עטשרע
 ! לירּפַא ףוס ןיא---םורַא רהָאי ַא ןיא ןיהַא

 זיא ,טערַאזַאל ןעקסווָאקַאסרָאק ןיא ןעװעג ןיּב ךיא תעשּב
 ,עטַאװ עשיפָאקסָארדיה ...ןייק ןעועג טשינ טרָאד

 טֿפָאקעגרעּביא טרָאד ןעמ טָאה ,ןעדנואוו ןעדניּבוצרעּביא
 יקַאט טנעקירטעג יז ןעמ טָאה ךָאנרעד ,עטַאװ עכילנהעוועג
 טימ טלעּבירג ןוא טלעּביוש סָאװ ,טפול רענעי ןיא ,טרָאד
 | ,ןעליצַאּב ןוא ןעּבָארקימ ײלרעלַא

 זיא ,ןעריצלָאטש ןענָאק רימ סָאװ טימ ,עגיצנייא סָאד--
 -קָאד ןופ ןעגרָאז ןוא ןעגנוגנערטשנָא יד קנַאד ַא ,קייטּפַא רעזנוא
 ,לייט ןעשיגיצידעמ סעד טימ טעטלַאװרעּפ סָאװ ,יקסּבודָאּפ רָאט
 רעד טָאה--,להַאװסױא-ןעטנעמַאקידעמ ןעכייר ַא טציא רימ ןעּבַאה
 ,טצפיזעגּבָא יירפ רָאטקָאד

 ,םיאלוח יד וצ םוא רעּבָא ךיז רימ ןרהעק
 וצ סעיצַארטסוליא ,רעדליּב-שואי -- רעדליּב ַא רַאפ סָאװ

 | / .,םגהיג סעטנַאד
 עגילאמא רעייז ןערָאלרעפ ןעּבָאה סָאװ ,סנעשיק יד ןופ
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 -עסקעװ יד יװ טקנוּפ ,רע'מינפ עבלעג ךייא ףיוא ןעקוק ,רילָאק
 ,עזָאלוקרעבוט ןופ רע'מינּפ ענ

 .ץנַאלג ןעכילרעּביפ ַא טימ ןענערּב ןעגיוא יד :
 ןעטָאש רעשטעלַאקוצ ַא סיּפע טגיל טָא

 רענערָאװעג-ּבלעג ַא טימ ןעגיױצעב ,ןעּברַאש ַא--םינּפ סָאד
 טעגנייא':א ,רענייּב-לעסקַא עגעגיוצעגנייא ,עטנעקירטעגסיוא ,טיוה
 -עקַאנ רענעזַאלּבוצ-הנושמ ַא רָאנ ,ןעדנעל ןוא ץיירק רענעגיוצ
 ,ףױרַא טשיג טהעג דמעה סָאד ,ךיוב רעס

 .ןעקוק וצ ךילקערש

 ךָאק רע ,טכַאנ ןוא גָאט ךיז טעשטומ רעֿכילקילגמוא רעד
 ןיא זָאלוקרעּבוט ,"ןעסָאגרעפ, ןעצנַאגניא טרעװ רע--ןעגיל טשינ
 ,רעסַאװ--טײהקנַארקכָאנ ַא טימ עיצאטס רעטצעל רעד

 ןיא ןיּפ רעכילגערטרעדנוא ליפיווַא ,םירוסי ליֿפױזַא ןוא
 .ןעגיוא יז

 ףיז טקנירט סָאװ ,טעלעקס רעד טָא--רעכילקילגמוא רעד
 ,ןײרַא-ןעמוק רימ תעשּב ,סיּפע טעשטּפעש--רעסַאװ ןיא

 רעד םהיא וצ ןָא ךיז טגױב -- ?רעּביל ןיימ ,סָאװ ---
 ,רָאטקַאד

 ףימ ןעמ טלָאװ !ךיא גָאז ,רעכיג שטָאכ ! שטָאכ רעכיג--

 -עהרעד םיוק ןעמ ןָאק -- ! רעכיג ןייז לָאז'ס ,ןעבעגעגנייא סיּפע
 ,טקיטשרעד טרעװ סָאװ ,ןעשנעמ ןעגיזַאדמעד ןופ רעטרעװ יד ןער

 טבורפ--! ןערעו דנוזעג טסעװ ?וטסליוװ טָאװ ! השק'שינ--
 ,רָאטקָאד רעד ןעטסיירט םהיא

 ןיז ףיױא ּבָא ךיז טלעגיּפש גָאטהעװ רערעװש ַא ךָאנ
 ,טשיג ןַא--ּפָאק ן'טימ לעקָאש ַא טיג רע ,םינּפ

 ,טיױט םוצ טּפשמ'רעפ זיא סָאװ ,ןעשגעמ ַא ןהעז וצ רעווש
 ןופ םייה רעד ןופ טײװ ,ָאד טױט םוצ ן'טפשמ'רעפ ַא רעּבָא
 עכילדניירפ ןייא ןייק ואװ ,ָאד ,רעײט יװַא ויא סָאװ ,ץלַא
 טעװ שנעמ ןייא ןייק ןעגוא יד ןעכַאמוט טשינ טעװ דנַאה
 זיא ָאד-- ןערעטש םעד שוק ןעשי'בורק ַא טימ ןָאהט שיק ַא טשינ
 ,ןהעז ֹוצ רערעוש ןענהעצ ןיא ,ןעייווצ ןיא סע

 יד ןיא ,ןערהָאי עלעטימ ןופ ןַאמ ַא ,רעקגארק ַא זיא סָא
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 ,טכיועג טנעגילעטניא ,גולק ,ןעש ַא .טייקיורג עגיהירפ ַא--רהָאה

 ?קנַארק רע זיא סָאװ ףיוא
 ןעמיטשעּב וצ רָאטקַאד ןייק ןייז טשינרָאג ףרַאדעּב ןעמ

 ,ןעגױא יד ןופ ץנַאלג ןעֿכילרעּביפ רעד טל טייהקנַארק ןייז
 יד טױל ,ןעקַאּב יד ןופ טייקטױר רעֿכילריטַאננא רעד טול -

 | ,ןערעטש ן'פיוא סייווש סנעפָארט עסיורג
 טקנעדעג סָאװ, ,סעגַאידָארּב ןופ קינשזרָאטַאק ַא זיא סָאד

 ,"עקוָארימידַאלװ, בושי ם'נופ רערהעל ַא ,"גנומַאטשּבָא ןייז טשינ
 !רערהעלַא ןעוועג דנַאלסור ןיא טנעז רהיא--
 -עג טשינ ךיא ןיּב סָאװ ןוא ...רערהעל ַא ךיוא ןעוועג--

 ךיז טסיגוצ טעמוא'נַא ןוא ץפיז ןערעװש א טימ רע טנאז--? ןעוו
 ,םינּפ ן'רעּביא םהיא

 .ירבע םעד ָאד ןענהָאמרעד וצ רעש
 ,טיוּבעג דנוזעג ,טסעפ ױזַא ,ךיז טֿכַאד ,ןַאמרעגגוי ַא רָאג ךָאנ
 .סױא ןופ ןעדָאּב ן'פיוא טכוזדניוש עלענש יד טָאה רע

 ,גנוּפעש
 -רָאק ַא ןופ ּפיט-עגרָאטַאק ַא - ,"ןַאגישז, א רהיא טָאה טָא/

 -יל ַא יװ רהעמֿכָאנ ,טיײהקנַארק ןייז זיא ןעליּפש ,רעליפשנעט
 ןעמעטָא ןָאק רע רעֿכלעװ ןיא ,עיכיטס עגיצנייא יד ,טּפַאשנעד

 ,גיטליגכיילג ץלַא ףױא ןעקוק ןעגױא ענעשָאלרעפ ענייז
 -עגנָא ןערעװ יז רעּבָא ,ססוגַא ןופ קוק ןעטלַאק םעד טימ
 -עֹד רָאנ רעייפ ןעטֿכע טימ ,ץנַאלג ןעֿכילרעּביפ ַא טימ ןעדנוצ
 . ןעליּפש ןופ טרער רע תעּב ,טלָאמ

 -ַאק יד ,הלעג לעסיּפ סָאד :ץלַא ןעליפשרעפ טגעלפ רע

 ןייז טליּפשרעפ ,ןײלַא ךיז טליּפשרעפ טָאה רע .,םישוּבלמ .ענָאיז

 -ַעג :עגרָאטַאק עגידנעייװצ ַא ךיז ףיוא ןעגָארטעג ןוא טײגרַא

 .טליפשרעפ טָאה רע ןעמעװ ,םעד רַאֿפ ןוא ךיז רַאפ טייּברַא
 -.רעפ ,רעגירעגנוה א ןעסעזעג זײװ'מישדח זיא רע 1

 סיוארָאפ רהָאי ןעצנַאגַא ףױא טעמּכ טױרּב קעיַאּפ ןייז טליּפש -
 "ץדגַאלַאּב, רעד טימ--קינּפורק ןרעטיש ן'טימ טרהענעג ךיז ןוא
 | | ,טיורּב  ְןהָוָ

 .וצ ידּכ :ןעגָאלשעג דליװ ,גיד'תוידזֿפא םהיא טטה ןַײמ
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 ןעמוק רָאנ טגעלפ סע סָאװ ,ץלַא ןענע'בנג רע טגעלפ ,ןעליּפשי

 ,דנַאה ן'רעטגוא
 ןיא ןעלַאפעגניירַא ףוס.לּכ-יףוס רע ןיא ןרעגנוה ןופ

 ,טכוזדניווש
 עקנַארק טימ טליּפשעג ,טערַאזַאל ןיא ,ָאד ךיוא טָאה רע

 רעּבָא םהיא ןעמ טָאה ;עיצרָאּפ ןייז 'ןעליּפשרעפ טגעלפ ןוא!
 ןעמ טלָאװ .טרעהעגפיא טָאה ןעליפש סָאד ןוא טּפַאֿכעג דלַאּב

 טליפשרעפ וליפא רע טלָאװ ,טסַאּפעגפױא טשינ סרעדנוזעּב םהיא .
 ,תואופר ענייז

 -ַאשו, ןעמ זַא ,ץלַא ךיז טֿכַאד ןילַאכַאס ףיוא םיאלוח יד
 ןרעג יז ןעפיוק ,גינעװיוצ יז טיג ןעמ ,"תואופר יז טעװעל

 ,תואופר ןעטייווצ םייּב רענייא
 ענױזַא ךיוא ןעגיל ןענילקילגנוא ןעגיזָאדמעד םורַא ןוא

 -יועג טלָאװעג ןרעג ץנַאג ךָאד ןעטלָאװ סָאװ ,ע'טסוג ,עקנַארק
 ,טיורּב לעקיטש עטצעל סָאד ססוג םייג ןענ-

 ."ןָאזעס-רעטניװ, ט'נופ םייריש יד ןענעז טָא
 ,דנעה יד רע -- ןערהָארפעגּבָא ךיז ןעּבָאה סָאװ ,ןעשנעמ

 ערעדנַא ,עגײט ןיא טײּברַא רעד ףױא עכנַאמ ;סיפ יד רעװ|
 ,"הטילּפ , תעשּב .

 טהעז רהיא ןוא -- סעטַאמש ערעייז רעדנַאנופ-ןעלקיוו יז
 טקעדעּב ,רעגניפ ןהָא סיפ ,דנעה ענעסָאגרעפ םרָאפָאדָאי טימ
 ,סעּפורטס טימ ,ןעדנואוו עטֿכיײּפ טימ

 .ןרהעקרעּביא ךיז ןעפרַאדעּב ייז תעשּב ,ןעצכערק רעייז
 טימ טשימעגנעמַאװצ סרעװ ,רעטייוצ רעד ףיוא טייז ןייא ןופ-

 ןופ יירעלדיז טימ ,רעטכעלעג ןעשיטָאידיא טימ ,ץיה ןופ דייר
 ,םיעגושמ -

 .פיש רענעזעװעג ַא ,ןיקרָאי ,הלוח עװַאקישט ַא זיא טָא
 ,רעקיטּפעליּפע'נַא ,שנעמ

 טלָאװ ןֹוא מריפַארגָאטַאפעג רעכיז םהיא טלָאװ ָאזָארּבמָאל
 ןופ עיצקעלָאק ןייז ןיא ןעּבעגעגניירַא עיפַארגָאטַאפ עגיזָאדיד
 ,רעכערברעפ עטריאוטַאט-

 ,סיפ ןיּב ּפָאק ןופ טריאוטַאט ןיא ןיקרָאי
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 --יירק עסיורג-גיזיר ַא טריװַארגסױא זיא טסורּב ןייז ףוא
 ןוא סרעקנַא ןופ ןעגנונֿכײצ טימ טקעדעּב ןענעז דנעה יד .גנוצ
 ןעטסקעט טימ .,העושי ןוא גנונּפָאה ןופ ןעלָאבמיס טימ ,םימלצ
 | .ןעטפירש עגילייה ןופ

 'פױא ,זיא סָאד ןוא עיגילער ףױא עגושמ זיא ןיקרָאי
 .,טייקסיורג ףױא עינַאמ ַא טימ ןעדנוּברעפ ,רעגייטש ןעשינילַאכַאס

 -ױא ענייז ןוא רע טגָאז--,ןייז טשינ גנַאל ָאד לעװ ךיא--

 הא ןעמהענ ךימ ןעלעװ םיֿכאלמ יד--.זַאטסקע טימ ןענערּב ןעג
 ,ןעגָארטקעװַא

 .עילימַאפ רענערָאלרעפ ַא ןופ ןּברק ַא זיא טָא ןוא
 "טגייה .קסַאקרעשטָאװָאנ ןופ ,ןָאד ןופ קַאזָאק ַא ,ווָאּפרַאק

 :םהיא טימ ןָאק ןעמ ןוא .טלעכיימש ,ךילהערפ סיּפע רע זיא
 ,ןעדייר |

 --יא ןייז ןענעוו -- עמעט ןייא ףיוא זױלּב רע טדער ןרעג
 .,רעטומ רעד .ןעגעוו ,רעדירּב יד ןעגעוו : עילימַאפ רעטזָאלעגרעּב
  .שיתגבה-לעּב רעײז ןעגעװ ,ןעבעל ייז ױזַא יװ ,ּבייוו ,רעטָאפ

 .,תהנורבז יד ןופ ןעצנַאגניא טנייש ןוא ןערּב טימ טדער .טייק
 =ילגהעועג ןייז .ענייז ןעטונימ עטסגיטכיל עמַאס יד ןענעז סָאד
 ךופ ,הרוהש-הרמ רערעװש ןופ דנַאטשוצ ַא -- זיא דנַאטשוצ רעֿכ
 ,רעקילָאֿכנַאלעמ ַא זיא רע ,תונויער ערעווש

 ןעליװ סָאװ ,םידש ןופ לַאפנָא'נַא רַאפ ארומ טָאה רע |
  יףיז טיה, ןוא טעקסַאנַא ויא רע .געװ ןופ ןערהיפּבָארַא .םהיא
 .=ייװ םולח-וצ םהיא ןעמוק .טֿכַאנייּב רֶעּבָא ,"עילימַאפ רעד רַאפ
 ערעװ רעּבײװ עגיזָאדיד .ןערהיפרעפ םהיא ןעליװ סָאװ ,רעּב
 ,םידש ןופ טקישעגרעטנוא

 .=יביד ןייז טימ רע טיירש--3 םידש ךס ַא ָאד ןַאהרַאפ--
 קוקַא טעּב רעד רעטנוא טֿכירק ןוא לעֿכ' לוק ןעגידיינש ןעקשט
 .ָאד ןענעז ייז יצ ,ןָאהק

 ! יז ןענעז טָא ! ןַאהרַאפ ! ןַאהרַאפ--
 .קַאטַא'נַא רֶע טמוקעּב
 שהערד טייצ עצנַאג יד םורָאװ .סענעשעק ערעייא טיה

 -=קילגנוא יד ןופ רענייא ,ןַאמָאטּפעלק ַא ,וָאדימעד םורַא ָאד ךיז
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 וי .עגרָאטאק ףיוא ןעשנעמ טטסכיל

 =לַאש= ןוא טױט וצ ןעגָאלשעג םהיא ןעּבָאה םירבח יד

 -סיוא טשינ ץלַא ךָאנ ךיז טָאה רע רעּבָא ,ןעסימשעג טָאה ָאווטס

 ,רעטיר 52 ןעמוקעּב רע טָאה גנַאל טשינ רָאג ךָאנ ,טרעסעבעג

 ?וָאליריק רָאטקָאד רעד טָאה רעדנואוו ןעזייב סנעמעלַא וצ רעּבָא

 טשינרָאג ךיז ליװ סָאװ ,ףרואווסיוא, ןעגיזאדמעד ןעמונעגניירא

 ,ןײרַא סערַאזַאל ןיא ךיז וצ ,"ןרעטעברעפ

 רָאג רע זיא--טּפַאכעג עלַא ךיז ןעּבָאה-3 רָאג ױזַא ,ךַא--

 יסיוא ןיא ןעטלַאהעג ץלַא םהיא ןעּבָאה רימ יבא ! רענעגושמ א

 ,ןרעסעב

 ןופ ןּברק ַא ,ןעלָאטיּפש ערעזנוא ןופ ןּברק ַא זיא טא ןוא

 ",ןעביירשוצסיוא ךיז רעֿכיג סָאװ ,הואת, רעד

 יעגַאידָארּב רעמוטש ַא זיא סָאד

 םהיא טגערפ --- 1 וטסֿכַאמ סָאװ ! שטיװָאליַאנימ ןָאימעס --

 ,רעטקאד רעד

 יימש םעגרעּבלעק ַא טימ טלעֿבײמש שטיװָאליַאֿפימ ןאימעס

 .ןײרַא לעקניװ ןיא ץעגרע טקוק ןוא לעֿפ
 ? םוטש תמאב יקַאט זיא רע ? סאוו--

 ןָאק רע .םרָאפ-עיזַאפַא'נַא ףיוא קנַארק זיא וע ,ןייג --

 ןעגַארפ יד ףױא ןרעפטנע וצ תכּב טשינ זיא רע ,ןעדייר טשיִנ

 -ילגײפ ןעדנעלע ,ןעזָאלפליה ַא טימ ראג רֶע טלעֿפײמש

 | ,לעֿפײמש ןעּכ

 רעצרוק ַא ףױא טָאה רע תעשּב ,טונימ רערעטכיײל ַא ןיא

 טלהעצרעד רע טָאה ,ןעדײר וצ טייקגיהעפ יד ןעמוקעב טייצ

 .עטֿבישעגסגעּבעל ןייז רָאטקַאד םעד

 -ָאגװָאנ ןופ רעיוּפ ַא זיא רע ,עגַאידָארּב ןייק טשיג זיא רע

 ,וָאקנערַאֿכולג שטיװָאליַאכימ ןאימעס טסייה ןוא עינרעבוג רעדָאר

 -עג רע ןיא גרוברעטעפ ןיא .עילימַאפ ַא רע טָאה טייהרעד ןיא

 ךוא סופיט ַא ףיוא ןערָאװעג קנַארק טרָאד ,טײגרַא ףיוא ןעגנַאג

 -רשעגסױא םהיא ןעמ טָאה לָאטיּפש ןופ ,לָאטיּפש ןיא ןעגעלעג |

 ןייק .ךאהש רהעו ןעװעג ךָאנ ויא רע תעשכ ,הירפ-וצ ןעּב

 'ףע טָאה טרָאּפסַאּפ םעד ,טאהעג טשינ רע טָאה דלעג הטורפ
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 ,ײַצילַאּפ רעד ןיא ןעטלַאהעג םהיא ןעמ טָאה ."ןהעשעג סָאד; םהיא טימ ןיא ךָאנרעד ןוא ?ןייזטסואוועב סָאד ןערָאלרעּפ, רע מָאה ,עװַאטסַאז רעד רעטניה סױרַא זיא רֶע יװ דלַאּב .טופ-וצ ןהעג טפרַאדעּב טָאה רע ןוא "ןעשיוטוצסיוא, םייהַא טקישעגּבש
 .רצמוטש גַאידָארּב סלַא ,ןילַאכַאס ןיא ךיז ןעצעזעּב וצ ךָאנרעז ןוא עגרָאטַאק רהָאי ןעּבלַאהטרעדנָא ףיוא ןערָאװעג טקישרעפ זיא רע ןוא ,ןעגיושעג רע טָאה ןעגַארפ עלַא ףיוא ןוא ,טּפשמ' לג

 ןעלהעצרעד וצ ןעזיוועּב טונימ רערעטכייל ַא ןיא טָאה ווָאקנער -ַאכולג ןָאימעס סָאװ ,עטכישעג עקשטיניילק יד !יא סָאד
 ץפיא ןעליּפש ןעמונעג םהיא טָאה ײנסָאד ןופ ןוא ,ןעגייווש ןיא ןעקנוזרעפ ײנסָאד ןופ ךָאנרעד דלַאּב ךיז ןוא רָאטקָאד םעד
 .לעכיימש רעגירעיורט רעליטש ַא םינג

 ם'נופ ןעגייווש ןעשיגַארט םעד רעּביא--םעלַא םעד רעּביא |
 .טװש יד רעּביא ,המשג רעד ןופ שינעפיט רעד ןופ סױרַא ךיז ןעסייר סָאװ ,ןעצפיז עליטש יד רעּביא ,רעמוט ש עגַאידָארּב
 ןעטקיטשרעפ רעד רעּביא ,ןעליּפש ןעגעוו תוישעמ ?סנַאגישז, רעּביא ,עקנַארק יד ןופ יירעלדיז רעד רעּביא ,ןעצכערק ער
 ,טרעה רהיא עכלעוו ןיא ,ןעטסוח--עגיטכיזדניווש יד ןופ ןעטסוה
 -יא--ךעלקיטש ףיוא ןעטירוצ ןעגנול יד ןערעװ ןעשנעמ ײּב יװ
 | ,טַאדלָאס םענעגושמ ןעטלַא נָא ןופ יירשעג רעד גידנעטש טהעטש םעלַא םעד רעּב

 .ילקערש רעגיזָאדרעד ןעֿכיײרגרעד טשינ ךייא וצ לָאז סע ואוו ,טרָא ןייא ןייק ָאטשינ זיא טערַאזַאל ןעקסווָאקַאטרָאק ןיא
 .ןעוורעג יד ךרוד-טרעֿכעל סָאװ .,יירשעג רעֿכ

 ם'ניא ססוג םעד ןופ ןעטונימ עטצעל יד ט'מס'רעפ רע
 לרעמַאק ןרעדנוזעּב ןעקשטיניילק

 ,לרעמַאק ַאזַא ןיא ןיירַא רימָאל
 .געמ א ןופ רכז ַא ,ןעטָאש ַא .,,שנעמ 8 טגיל טעּב ן'פיוא

 טימ יװ טקנופ ,טֿכױעג סייװ ַא רָאנ ,סַאלּב ןייק טשינ ...ןעש
 ,טרימשעגסיוא ךלימ

 .ירכ ַא טימ טסורּב רעד ןופ סירא ךיז טסייר םעטָצ רעד
 | .ירעפילפ ןוא שינעפ
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 ,טקיטשרעד טרעװ רע

 ןענגרעלקרעד ןץ/פעגעג רימ טָאה סָאװ ,רָאטקָאד רעד

 :טנָאזעג ויולּב ָאד טָאה ,הלוח ןעגיזָאדמעד ןעגעוו
 ! ןיילַא טחעז רתיא--
 רעקנַארק רעד סױרַא םיוק טדער---..,רָאטקָאד .,,.רָאטקַאד--

 -פליה ,טעשידניק םיּפע טגנילק השקב ןייז ןופ ןָאט םעד ןיא ןוא
 .ירָאטקָאד -- ץרַאה םייב ןָא-טּפַאֿכ סָאװ ,סעגידכעבעג ,סעזָאל
 ייעטנעימ סױא רימ יירש ..תונמחר ּבָאה ,סיוא רימ ףיירש
 | ..ןעמוק תוחּכ יד וצ ךיא לעװ עטנעימ ןופ

 ןעּבײרשסױא ריד לעװ ךיא !רעּביל ןיימ ,טוג ,טוג -
 ,רָאטקָאד רעד םהיא טגיהורעב-- ,עטנעימ

 ,.דלָאּב ךיא לעװ ...עטנעימ ןופ , ױזַא טָא--
 ןעּברָאטשעג רע זיא דנעװָא וצ
 לָאמש ַא ךרוד רעּביא רימ ןעהעג לרעמַאק ןעגיזָאדמעד ןופ

 ,טַאדלָאס םענעגושמ םוצ לרָאדירָאק

 .ןעטייק ןעגנילק ,לרָארירָאק טָאד רעּביא ןעהעג רימ זַא

 ןיא ןעטנַאטסערַא יײיװצ ףױא ךיז ןעּבױה לעקנעּב ַא ןוכ
 ' ,ןעטייק

 קנַארק ? סגיֹוזַא סָאװ--
 -עג ןעלעוו ייז--ןעמ ףראדעב ןעכוזרעטנוא .טעינ קַאקינ--

 ,לעטַארױדַאג רעד טעדלעמ--! ןערעוו ןעסימש
 יצל צרעײז ןעהיצרעד לרעמיצ-סנָאיצַאלָאזיא , ןיילק ַא ןיא

 ,ןעשגעמ רָאּפַא געט עטצ
 רעד ףיוא טרעפטנע ןעטַאדלָאס ןופ קינשזרָאטַאק רעטלַא'נָא

 ןוא טנעמיר ןעבעל ןייז ףיוא ןעמוקעב רע טָאה ליטיוו ,עגארפ |
 : רעטיר

 { טביולכרוד רעייא |,,ןָאילימ 72 |
 ַא רַאפ ָאד ,לעּבעטרלעפ ַא רַאפ רָאפ ךיז רע טלעטש ָאד

 ּבֶא ךיז טלעגיּפש סנייז  ןעּבעל עצנַאג סָאד ןוא ,,לַאשרַאמדלשפ
 םתתעגושמ רעצרארש ןייז ןיא

 ופ ןטשנעמ טפשמ'רעפ רע :ךַאו ןײא רָב טוהט רע
 ןעסיימש םוצ רעדא ףטרטשטיוש
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 יד א ףיוא ןָא-טזייו ןוא רע טיירש--.,רעגיזָאדרעד טָא--
 -רעד טָא--,דמעה-םיעגושמ עטקילפוצ סָאד גידנעטעלשסיורַא ,רענ
 םהיא ןעמ לָאז ןעגנעהפיוא !ןעדניּב טלָאװעג ךימ טָאה רעגיזָאד
 ףָארטשטױט יד ןעטיברעפ טרעװ םעד טָא ןוא !העש 24 ןיא
 !רעלענש !רָאטקָאד ַא ןופ ףליה רעד ןהָא ץימש דנעזיוט 60 ףיוא

 סָאד טרעדינקעגניא טּפָאלש טעּב רעטיײװצ רעד ףיוא
 -לֵא ןֿפרוד טּפשמ'רעפ טשינ טרעװ סָאװ ,שינעפעשעּב עגיצנייא
 ,ץימש וצ טשינ ,ףָארטשטױט וצ טשינ--טַאדלָאס ןעטקיררעפ ןעט
 ."עקשושט, טסייה האירב עגיזָאדיד

 ,ןקז רעזָאלניז רעדנילּב ַא
 -טקילפ ןוא טַאדלַאס רעד טיירש---! ףיוא-העטש ,עקשושט--

 ףעמערפ יד ןוֿפ רָאה עֿכילטע ן'עקשושט סיוא
 =ייז טנעפע ןוא ףיוא ךיז טּפַאכ ,ןעדלַאװג טכַאמ עקשושט

 .ןעגיוא עדנילּב 1
 ?וטסליוו ןעסע ,עקשושט--
 | ,טשינ טרעפטנע עקשושט רעּבָא
 ,ןעטכַאדעּב ןָא ךיז רע טּביױה ,לוק סרָאטקָאד םעד טרעהרעד
 - {רָאטקָאר ,ַאה ,רָאטקָאד--
 ?וטסליוװ סָאװ--
 ןעגיוא עיינ רימ ךַאמ--
 .ןעכַאמ ריד לעװ ךיא ,טוג--
 ,טוג ,ונ ! ןעכַאמ וטסעוו--
 ,ןקז ַא יו ןעפָאלשטּנַא ײנסָאד ןופ טרעװ עקשושט ןוא

 ,לֿכש םעד ןערָאלרעפ גנַאל ןיוש טָאה סָאװ

 ,גנולייטּבָאנעורפ רעד ןיא רעיא רימ ןעהעג
 ,רעליטש סָאװטע זיא ָאד
 .ןירעשוקַא יד טרעלקרעד--! ןעיורפ טרָאּפ--
 סָאװ ,סעקטָאידיא ייװצ ןעשיװצ ןעגיל סנירָאטעּפניק יד

 ,םיגתח ערעייז ןעגעוו גידנעלפיימש ןעדייר

 עשינילאכאס יד ייּב טעומש-דיייוציה רעֿבילגהעוועג רעד

 ,רעבייוו
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 גנוי ַא ,עליגעג עקנַארק-גיטסייג יד וצ.טהעג רָאטקָאד םוצ
 ,טצוּפעגסױא שיטנַארפ רהעז ,עלטבייוו

 !ןעּביײרשסױא דלַאּב ךימ טסעוװ ,רָאטקָאד--
 ?סָאװ וצ--
 לייורעד טעװ לעטַאריזדַאנ רעד זַא ,ארומ ּבָאה ךיא --

 ,ערעדנַא'נַא ןעמהעג
 }טצופעגסיוא ךיז וטסָאה עשז-סָאװ--
 ,טהיא וצ ןהעג ךָאד ליוו ךיא--
 .טֿכַאל עליגעג
 -רעד--!דיירציה ,טשינ לעטַארױדַאנ םוש ןייק טָאה יז --

 -ענ ,רעסעב להעצרעד --.רָאטקָאד רעד דייהרעליטש רימ טרעלק
 ליװ רע ! טקישרעפ רעהַא ךיד טָאה ןעמ סָאװרַאפ ,עקשוליג
 | .ןעסיוו

 ,גירעיורט דלַאּב טרעװ םינּפ סעלינענ

 -עגנײרַא ךימ ןעּבַאה ייז ,ְךָא ,ךימ טרעטגַאלּפעגנײרַא --

 רימ ,ט'הנעט'עג .ןלזג רעד ,ץלַא רע ,טסייה סָאד ,טרעטנָאלּפ
 םהיא ףור--ךָאנרעד ןוא טרעטנַאלּפעגנײרַא ,ןעמַאזוצ ןהעג ןעלָאז
 ...ןײלַא יז ףרַאדעּב ךיא ןוא !לעסינקַאנק

 0 .ןעגייוו ןָא-טּבױה עלינעג
 .ןעועג סע זיא יװ להעצרעד ,טשיג ןייוו רעּבָא--

 ץעּפוק רעד !לָאמעלַא ןיא סע יװ !ןעוועג סע זיא יוװ--

 ן'פיוא דרָאּב יד .ןעוועג ץעּפוק רע'רוּכש ַא ,ױזַא טָא ןעסעזעג זיא
 סיג ,ץעּפוק םורַא ןלַא ךימ הערד ךיא--.טֿכַאל עלינענ -- ! שיט
 ערעלָאכ קיטש ,רענױזַא-ןוא-רענױזַא וד ,קנירט, :וצ ץלַא םהיא
 רע טע'בנג ץעּפוק םוצ ,ןעטניה ןופ ךיז טע'בנג רע ןוא "!וד
 יד רַאפ םהיא ךיא ּפַאכ ,רוּכש-טיוט זיא ץעּפוק רעד ןוא -- ךיז
 ןָאװטעג היצ ַא !ץַאּב ןוא דרָאּב ן'ראפ--רע ןוא ,טלַאה ןוא דנעה
 !יַא !קיכ--ולַאה ן'רעּביא ןוא ּפָאק םעד רעטניהַא

 טונימ רעגיזָאדרעד ןיא ןַא ,ךילגעמ ,סיוא-טיירש עלינעג
 ,"טביװעגֿכיײלג רהיא , ןערָאלרעפ קיֿפיסּפ רהיא טָאה

 .דנעוו ןיא ..,ןעסיג ..,ןעסיג ןעמונעג טָאה טול סָאד ןוא---
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 טעשטרָאק ..,ץעפוק רעד ,ךעּבענ ,ךיז טעשטרָאק ,,,רימ ןיא ,לעט !
 ,.,גירגעסיירצרַאה = ,,.יױזַא ךיז

 יד לצּברַא ן'טימ סיוא.טשיו ,ןעגייװ ןָא-טּביוה עלינעג
 ,רעטכעלעג א טימ גנולצולפ סוא-טצַאלּפ ןוא ןערהערט

 ןייא ןױש ,הטוש ַא טָא !ענייא הטוש ? ךיא ןייוו סָאװ --
 ,טרעמָאױצ ךימ ּבָאה ךיא !ןילַא ךיז רַאפ סואמ ?הטשא לָאמ
 ךימ טזָאל ,רָאטקָאד !סָאװ ןופ טשינ ןיילַא סייוו ןוא ,ךעלעדיימ
 ,לעטַאריזדַאנ םוצ ןהעג

 -גָאבַא וצ-טהעג --!רימ ּביג גָאטהעװנהײצ וצ טנעּפָארט--
 | ,עקנַארק-גיטסייג רעד

 -לֹג טקישרעפ ןוא ןַאמ םעד טע'גרה'רעד ,עֿכילקילגמוא'נַא
 רעטשרע רעד ןיא ןערָאװעג עגושמ .,עגרָאטַאק ףױא ןערָאװ
 | .חנותתה רעד ןופ טכַאג

 יז הירפ-וצ טָאה ןעמ .לָאמַא סע טפערט ןעיורפ טימ --
 ךיז זיא ,רע'רוּכש ַא ,ןַאמ רעד זַא ,ךילגעמ ,.,טכַאמעג-הנותח
 .רָאטקָאד רעד טרעלקרעד--.,ןעגנַאגעּב ּבָּארג-וצ ןיוש

 א טימ יז טלהעצרעד -- ,ונוא ןעמ טָאה טרָאּפעגפיונוצ --
 .ןעסָאגעגנָא ןעמ טָאה טולּב טימ טעּבַא ןוא -- ,לוק ןעגידכעּבעג
 רע זיא ..ןערָאװעג רימ רע זיא ,טולּב סָאד ןהעזרעד ךיא ּבָאה
 ,טעליוקעג ןוא ןעמונעג םהיא ךיא ּבָאה ,ןערָאװעג-סאמנ רימ

 .סעכילנייּפ סיּפע ןהעז ךיז טזָאל עזָאּפ רעצנַאג רהיא ןיא
 | ,סעגידנעדייל

 .ָאמ ךָאד רעבָא .העװ טשינרָאג רהיא טוהט ,ךילטנעגייא
 ניפעג סָאװרַאפ ,רעפטנע'נַא ןייזטסואוועּב עלעקיטש סָאד טרעד
 ןײלַא טרעלק עכילקילגמוא יד ןוא .דנַאטשוצ אזא ןיא ךיז יז
 ןוא ןהייצ יד העװ רהיא ןעוהט ,יז טגָאז ,ָאד :הּבס יד סױא
 ַא ףױא ןעגָאלק ןָא ךיז יז טּבױה ,םורַא טונימ ףניפ ַא ןיא ,ָאד
 | ,ץיירק ןיא גָאטהעוװ

 -נייא טשינ ךימ ןָאק ךיא יװ גָאט רעטירד רעד ןיוש --
 |  !העװ טוהט סע !ןעגיוב

 ?ןהייצ יד ןוא--
 !ץיירק רעד טָא ,טשינרָאג ןיא ןהייצ יד--
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 סיא-טמוק סע ןעגנוגנידעג א רָאפ סָאװ ריב רהיא טהעז--

 ,ץפיז 8 טימ רָאטקָאד רעד טגָאז--; ןעטײברַא וצ
 "יק רָאטקָאד םעד זַא ,ןעניימ וצ הטונ טשינרָאג ןיּב ךיא

 יד טימ ןעפמעק וצ תוחּכ יד ןעקעלק גנַאל ףיוא ןעלָאז ווָאליר

 | .ןעדנעטשמוא "עגשזרָאטַאק ,-טכע ,עשינילַאֿכַאס

 ןיוש םהיא ךיז ןעּבָאה טייצ ןעטַאנָאמ עכילטע יד רָאפ

 ,ןעוורעג יד טליּפשוצ קרַאטש-וצ
 ,ןענַאד ןופ ןעפאלטנַא ןיוש ןענעז ןעשנעמ ליפיװ ןוא

 וצ שנואװ ןעסיײה ן'טימ רעהַא ןעמוקעג ןענעז סָאװ ,ןעשנעמ

 .עגידנעדייל יד גנורעטכיילרעפ א סיּפע שטָאֿפ ןטגנערצ

 ,גנַאב רהעז טוהט סָאד ןוא

 ,טײּברַא ןופ ןעשנעמ ,ןעסיוו ןופ ןעשנעמ ,ןעשנעמ עניױזַא
 רערַאגלהיפ ַא טימ ןעשנעמ עֿכילרהע ןוא ענַאמוה ,עטרעלקעגפיוא

 .ןילַאכַאפ גיט ךָאד ןענעז ןעשנעמ עניוזא--המשנ רעטוג ןוא
 -עי גונעגרעּביא ףיש יד ךָאד טגנערּב ןעשנעמ עטכעלש

 ,רהָמי סעד

 .עגרָאטַאק ףיוא םלוע-תיּב רעד

 ,טלוע-תיג םוצ טייוו טשינ זיא טערַאזַאל ןעקסווָאקַאסרָאק ןופ
 ,"םרוטטכייל םוצ רימ ןערהָאפ
 ןעקסָאקַאסרָאק ןעּבעג גרַאּב ַא ףיוא טגיל םלוע-תיּב רעד

 ,םרוטטֿכײל
 ,ץירָארָאגַאלבָאקָאטױו עשַאװ ,רימ רַאּפ גונעג ןיוש --

 =קָאד םוצ הלוח רערעװש ַא טגָאז --! םרוטטֿכײל םוצ ןיוש טייצ
 ןעטסיירט םתיא טבורפ סָאװ ,רָאט
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 טהיצ סָאװ ,עיסעצָארּפ עגיד'הנושמ ַא רַאפ סָאד יא סָאװ
 ? גרַאּב 'ץרעּביא טרָאד ךיז

 ןעהיצ ייז ,ןעגָאװ ַא ןעמעלש סעקינשזרָאטַאק גילדנהעצ ַא
 ןוא ,ןעטניה ןופ םהיא ןעּפוטש ןוא סעלּבָאילָאה יד רַאפ םהיא
 .לָאמעג-טשינ ,עסייוו ,עטרעּפמולעגמוא עסיורג ַא טגיל ןעגָאװ ןיא
 .עטַאּפָאל ַא ןוא ענמורט עט

 לעטַאריזדַאנ רעגילײװגנַאל ַא ךָאנ ייז טהעג ןעטניה ןופ
 .לערינש ַא ףיוא רעװלָאװער ַא טימ:

 ,היול עצנַאג יד זיא סָאד
 ,סעקינשזרָאטַאק יד ןעיירש--!טּפעלש ,ונ ,ונ--
 .גנַאזעג-היול עצנַאג סָאד זיא סָאד
 רעד ייּב ךילנייּפ ןָא;טמהענ היול עשינילַאֿכַאס עגיזָאדיד

 ..סעקטרוק עיורגיד ,לעטַאריזדַאנ רעד ,ןעגָאװ רעד טָא .,,המשני

 ןעטיילגעג טנַאקעג טלָאװ סָאװ ,שנעמ רעגיצנייא רעד

 ןיא ךיוא ןיוש טגיל ,הָיסג רעטצעל ןייז ןיא ןעכילקילגנוא םעד
 ,רבק -

 ,טסינָאלָאק ַא ןופ היול ַא זיא סָאד
 ,"ןירעגיואווטימ ,, ןייז טעליוקעג רע טָאה טייקגירעפיוא ןופ

 ןייז ,"ץרָאּב; טימ ט'מס'רעפ ךיז ןוא ּבוטש ןופ ןעפָאלטנַא ןיײלַא
 ןיא ןענופעג םורַא געט עֿכילטע ןיא טשרע ןעמ טָאה ּפורטש

 | / .צגײט
 -ַאטרָאק ןיא טסקַאװ סָאװ ,גנוצנַאלפ עגיטפיג ַא זיא ץרָאּב

 יב טָאה קינשזרָאטַאק רעדעי .ןילַאֿכַאס-םורד ןיא ,זיירק  ןעקסווָאקי
 -ָאה ךס ַא ."ןעפרַאדעּב ןעמ טעװ רעמָאט, :לעצרָאװ-ץרָאּב ַא ךיז
 ,לעצרָאװ ןעגיזָאדמעד ןעזיוועג רימ ןעּב

 .לַאה סע רהיא טפראדעג רהָאיצרַאװש ַא רַאפ סָאװ וצ--
 ?  האיצמ עגיזָאדיד ןעט-

 ...ךיז טֿכַאמ סע סָאװ עלאמ ,,,גהנמ רעד ןיוש זיא ױזַא--
 טָאג סָאװ ,לעכיײמש ַא טימ טרעפטנעעג ןעטסינַאלַאק יד ןעּכָאה
 ןעלכיימש וצ ױזַא ןעשנעמ םעד ןעטיהסיוא לָאמ

 ,הױל רעד וצ ןהענּבָארַא רימָאל
 .גרָאּב ן'פיױא טסָאזגנַאל טכיױק לעגעװ סָאד
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 -ץבָארגעגסױא ןעטשרע םעד וצ סע ןעמ טָאה טרהיפעגוצ
 -עג ,ענמורט יד טנָאלעגּבָארַא ןעמ טָאה קירטש ףיוא ,רבק טעג:

 יד ןוא--דנַאה ןיא טײּפשעגנָא ,עטַאּפָאל יד ןעגָאװ ןופ ןעמונ-
 .ענמורט רעד ןופ לעקעד ן'רעביא ןעּפַאלק ןעמונעג טָאה דרש

 -גימייל ַא ָאד ןיא ןעדָאב רעד :קרַאטש ץנַאג טּפַאלק סע

  לעגיצ ךעלקיטש ,ךעלדנייטש רָאנ ,דרע ןייק טשינ .רעגיגייטש
 ,םירבק ענעּבָארגעגסױא יד ןעּבעגנ ןעגילי

 א ןעסקַאװעגסױא ...דרע יד טּפַאלק רעליטש ןוא רעליטש
 -עג טשינ ַא םהיא ןיא טצעזעגניירַא ןעמ טָאה .עלעגרעּב ןיילש
 טכַאמעג דימו ףּכיּת זיא סָאװ ,טפירשפיוא'נַא ןהָא םלצ ןעטלָאמ-
 | ,ןעלּפולס ייווצ ןופ ןערָאװעג-

 ןוא-טשינ רעװ ןוא ט'מלצ'עגרעּביא ךיז טָאה סע רעװ
 .עלעגעוו ן'רַאפ קירוצ ךיז טמהענ ןעמי

 !ןהעג וצ רעטכייל ןייז טעװ טציא--
 .,גרַאּב ץרעטניה ןערָאװעג ןעדנואוושרעפ ןוא לענש קעוװַא
 -סיוא רעטלעפייווצרעפ ַא ךיז טגָארטרעד--תוחור ,רעליטש--

 .לעטַאריזדַאנ ןעדימ םעד ןופ יירשעג:

 ,גרַאּב ן'רעטנוא ךיז טרעה--.,! רעטכייל ! רעטֿכייל--
 .ןעמענ ןהֶא םירבק ןעשיווצ םלוע-תיּב ן'פיוא ןעהעטש רימ
 ןיא עטױט ליפױזַא ןַאהרַאפ !סנױזַא סָאד ןיא סָאװ--

 -םירבק עץסַאמ רעד ףױא רעטפַאגרעפ ַא ךיא קוק--? טערַאזַאל

 ,רעבירג
 ןוא קינשזרָאטַאק-ןַאמרהופ רעד טרעפטנע--! טעינ קַאקינ--

 ,לעטיה סָאד ּבַארַא-טמהעצי

 םלוע-תיּב ןפיוא !ךיד טעּב ךיא ,לעטיה סָאד ןָא-והט--
 .ךיילג עלַא ןענעז

 -וצ רעהירפ ןעמ טָאה סָאד ,עידָאר--עשַאװ ,טעינ קַאקינ--|
 ןייק ,ןָאהט וצ סָאװ ןעװעג טשינ ,םירבק ןופ סַאּפַאז ַא טיירגעג
 ,םירבק ןעּבָארג טקישעג ןעמ טָאה ,ןעמוקעג טשינ ןענעז ןעפיש
 וצ ןהעגקעװַא ןעלעװ ןעשגעמ ,ןייז טשינ טייצ ןייק טעװ ױזַא-
 ןענָארג לָאז סע רעװ ןייז טשינ טעװ--טיײברַא רעד

 ןדליּב ענדונ ןימ ַא רַאפ סָאװ
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 סיּפע ןעהעטש סע עכלעװ ףיוא ,ןעלעגרעּב קשטיניילק
 ןרבק ןיא ןייק ףױא טעמּכ ,םימלַצ טָאטשנָא ,סגעקעטש ענױזַא
 7 ,טלצ רעצנַאג ןייק ָאטשינ זיא

 .,םימלצ ןהָא רָאג ןענעז םירבק לייט רעטסערג רעד רעּבַא
 | ?סע טוהט רעוו--
 ןָק ר עװ םורָאװ .ןעצייה םוצ ןעּפעלש ןעטסינָאלָאק יד--

 ?פעלש ,ךיז ןעמ טליופ עגייט ןיא ןהעג !ןָאהט שרעדנַא סָאד
 ,ןענַאד ןופ ןעמ

  ףנַאה עטנַעהָאנ ֲא עֿילדניירפ ַא ,םינּפא--רבק ַא זיא טָא

 ..לעדליּב גילייה ַא טסַאפעגנייַא זיא םלצ ם'ניא ,ןעוועג-רּבקמ טָאה

 ,ָאטשינ ןיא לעדליב סָאד ,ץנַאג יא םלצ רעד רעּבָא
  טעּב לעזיה ןעגידייל ,ןרעטסניפ ,ןעגיצומש ַא ץעגרע ןיא

 -טזניײא'נַא סיפע לעדלינ ןעגילייה ןעגיזָאדמעד רַאפ טציא רשפא -

 ,טסינַאלָאק רעמ
 ךיא ןוא טּפעלשעגקעװַא רעצימע סע טָאה רשפא ןוא--

 .טלָאװ רע יװ טקנוּפ ,ןַאמרהופ רעד טגָאז--?טליּפשרעפ ןעטרָאק
 ,תובשחמ ערעייא ןעפָארטעג

  ףעל'מירבק עטנַאקעּבא עקשטיניילק עלַא יד רעּביא ןוא
 .ףױא םלצ רעויסַאמ רענענוהושט רעד ךיז טּבױה ,ןעמענ ןהָא

 רבק רעגיזָאדרעד .וועיעיפָאמיט ץעפוק ם'נופ ױרבק ןעֿכױה םעד
  ןעֿפױה ַא טימ טמיױצעגמורַא ןוא רענייטש טימ טגעלעב זיא

 .ןַאקרַאּפ
 .ןַאמרהופ) רעד טרעלקרעד--!טעליוקעג םהיא טָאה ןעמ--
 זו טעליוקעג טָאװרַאּפ--

 ,דלעג ןייז רַאפ--
 .תוכיראּב רהעמ רע טרעלקרעד ,טֿפַאדעּב סָאװטע ךיז ,ןוא
  םהיא ןעמ טָאה .דלעג טָאה רע זַא ,טגָאזעג טָאה ןעמ--

 ..יייווצ-ןוא-סנייא סָאד ןיא ָאד ,טעיגרה'רעד יקַאט רַאפרעד
  ךעטסגיד'אחינ.טשינ עמַאס םעד ןופ רעכיג סָאװ ןהעגקעווַא

 ,ןילַאכַאס ףיױא וליפא ןוא טלעװ רעצנַאג רעד ףיוא םלוע-תיב

 ."רבק רעגילייה, ַא ןייז ףרַאד ָאד רעּבָא/
 .,ןירערהעל ַא ,לעדײמ גנוי ַא ,ַאװָאמואַאנ ןופ רבק רעד
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 קסװָאקעסרלק ךיא טוירפ םעד סעדנירגעג טָאה סָאװ ,לעדיימ סנעי

 ,סעקיגשזרָאטַאק עטקישרעפ ןש רעדניק רַאפ
 -ענקעװַא יז טָאה ,גרוברעטעפ ןיא טנרעלעג ךיז טקה יז

 -גרדעגכרוד ,רשהַא ןעמוקעג ןוא רעדנַאנײא טימ ץלַא ןעפרָאװ
 ןעגילייה ןטימ ןעמונעגכרוד ןוא קנַאדעג ןעגילייה ן'טימ ןעג
 ילגמוא עמירַא עגיזָאדיד רַאֿפ ןעּבעל סָאד ןעּבעגוצבָא שנואוו
 ןעגָארטרעפ רעהַא יז טָאה לומ עזייב סָאד סָאװ ,רעדניק שכילק|

 ,סעטַאס ששירעכערברעפ יד בילוצ

 ןופ טמיורטעג טָאה יז ,רענעלפ עטיירב טָאהעג טָאה יז
 -ַאק יד רַאמ ןעלוש-גָאטגוז ןופ ,רעדניק רַאפ ןעסַאלק-סטײברַא

 ..סעיצקעל ךופ ,סעקינשזרָאט
 -בִא ףיז ןוא המשנ רעצנַאג רעד טימ טיײּברַאעג טָאה יז

 סיִּפֶע ןעננולעג זיא רהיא .,סײה ,שיגרענע ךַאז רעד ןעבעגעג
 -גירגעג רהיא קנַאדַא זיא טוירּפ רעקסווָאקַאסרָאק רעד ,ןָאהטוצפױא
 | .ןערָאװעג טעד

 -ַאֿכַאס רעד טימ ןעלננַאר ךיז לעדיימ ךַאװש ַא ןָאק רעּבָא
 טימ ,טייקטיוט רעשינילַאכַאס רעד טימ ,טייקגיצרעהגניוא רעשיניל
 ןתורצ סנעטייווצ םעד וצ טייקגיטליגכיילג רעשינילַאכַאס רעד

 טימ ףמַאק םעד ןענַאטשעגײב טשינ זיא לעדיימ עגנוי סָאד
 ערהיא ףיױא טקוקעג ךילדנייפ ןעּבָאה סָאװ ,עטמַאעב ה"ה יד
 ערעװש יד ןעגָארטרעפ טנָאקעג טשינ טָאה יז ,"ןעסטֿפעוהטּפיוא,
 גידנעזָאלרעּביא ,ןעסָאשרעד ךיז ןוא עגרָאטַאק רעד ןופ הביבס
 ,ךעלעטעצ ייווצ

 טָאה ןעטייװצ ם'ניא ."ןעבעל וצ רעװש, :עלעטעצ ןייא
 ןוא סטוג-ןוא-ּבָאה לעסיב רהיא ןעפיוקרעפ לָאז ןעמ ,ןעטעּבעג יז
 ,טוירּפ ן'פיא ןעּבעגּבָא דלעג סָאד

 -ץֹּב ,סעט'רבח יירד--רעהַא ןעמוקעג ייז ןענעז טירדעבלַאז
 .ייל יד זיא-סע-לעיפ ןעפלעהרעפ וצ עעדיא ןייא ךרוד טרעטסייג
 -ץג-עגושמ זיא עטייווצ ַא ,ןעסָאשרעד ענייא ךיז טָאה .עגידנעד
 םענעזעװעג א טימ טַאהעג-הנותח .,,טָאה עטירד יד ןוא ןערָאװ
 --גולפ ןיא ןיא ןעדישרעפ יױזַא .עטקישרעפ יד ןופ ,רעשדלעפ
 ,טגידגעעג יירד עלַא ןעבָאה .רעגײטש ןעבלעזמעד ןוא ןייא ףױא
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 .טײּברַא ערעווש ַאזַא ןעטלַאהוצסיוא ןעוועג רעווש
 -ואֲאנ טֿכַאמעג טָאה קסווָאקַאסרָאק ןופ "ץנעגילעטגיא , יד

 יד ,תוליכר עשינילַאכַאס יד םגה ,היול ענעּבױהעג ַא רָאג ן'ַאוָאמ
 .רעפ טשינ ןפוא םושּב ןענָאק סָאװ ,?סעקטָאלּפ, עשינילַא 5 ןס
 סיּפע ןעּבעל ַא ןעקנעשקעװַא סָאד ןעמ ןָאק ױזַא יװ ,ןהעטש
 טגױשעג טשינ ןירעריטרעמ רעסיורג רעד ןעּבָאה--עגרָאטַאק א
 ,רבק ןיא וליפא

 ואװ רעּבָא ,..ָאד ןייז ףרַאדעּב| רע ..,רבק רעגיזָאדרעד--
 לרצ ןיא

 .גיא, ןרעה יד טגָאזעג רימ ןעבָאה--! אמּתסמ ,ןעטרָאד ---
 ,"ןעטנעגילעט

 ,רהָאי ייווצ קעװַא םיוק-םיוק ןענעז טוט סעװָאמואַאנ ךָאנ ןוא
 ףיוא טקישעגוצ טָאה רָאטַאנרעּבוג- -לַארענעג רערומַאירּפ רעד

 .עש ַא טימ ץנַארק ןעשילַאטעמ ןעגיטרַאסױרג ַא רבק סעװָאמואַאנ
 .ללעטערב םענעשעמ ַא ףיוא טפירשפיוא רענ

 ,יײצילָאּפ רעד ..,ןיא ץנַארק רעגיזָאדרעד טגנעה
 ,ןענע'בנג'קעוַא טעװ ןעמ--ןעגנעהפיוא טשיג ןָאק ןעמ--
 ;ןעגנעהפיוא טלָאזעג םהיא ןעמ טָאה ואװ ָאט
 ךיז טניּפעג סָאװ ,רבק ןעגילייה ן'טימ ףוס רעד זיא סָאד

 .ןעמענ ןהָא םירבק עגידגיז ןעשיווצ

 - טיי יד : 2 אהה יח לשחזר יז 6 ליה וירא

 .עמרוט יד

 תעשּב ,דנעװָא ןופ ןָא ךיז טּביױה -עמרוט .ןיא ?גָאט , רעד
 רעטיײּברַא ןופ גנולייטוצ יד--"עדנַאמָאק, יד טמיטשעּב טרעוו סע
 ,טײּברַא ףיוא

 ןיא גָאט, רעזנוא ןעבי והנָא ,ָאולַא ,ךױוא רימ ןעלעוו
 - ,"עמרוט
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 ,עדנַאמָאק יד

 =עג ַא ןיא יװ--ןהעזסיוא סָאד .,עמרוט ןיא עירָאלעצנַאק ַא
 | ,גיצומש ןוא ךילרעטסניפ .לעקריצ ןעֿפילגהעװ

 -עפ יד טימ ןעפירקס סעקינשורָאטַאק ןופ ס"רעביירש יד
 -ימֲאּפ עגילהעצנוא יד רעּביא-ןעּביירש ןוא ןעביירש ייז ,סרעד
 =ייצרעפ ,ןעגנורלעמ ,ןעטכירעב ,ןעטרָאּפָאר : ןילַאכאס ףיוא ןעד
 / .ןעציטָאג ,ןעגוצסיוא ,ןעגנונֿכ

 ףיוא ךיז ןעּבױה עלָא ,לעטירטָאמס רעד ןײרַא-טמוק סע
 ,ךיז ןעגיונרעפ ןוא רעטרע יד ןופ
 לעטירטָאמס םעד טגגַאלרעד לעטַארױדַאג רערעטלע רעד = |

 -ַאק יד רַאפ ןעטייברַא עגידנעגרָאמ יד ןופ ןַאלּפ ןעגיטרַאפ א
 | ,טעקינשזרָאט

 ףױא .ףיש יד ןעדָאלדנָא םוצ ליפיזַא ןוא ליפױזַא--
 שירעצעלק ,ץלָאה ןעפעלש םוצ ,?יפיוזַא--ןעטייברַא עשירעלשעשט
 שטיװָאקערגיא סקיא ,לרעדורב ,טָאװ טָא .,,ןעטַאטשקרעװ יד ןיא
 -ןטרעמיא ןעשנעמ ןעקיש םהיא לָאז ןעמ ,עטעבעג סָאה טעוד
 | ,ןעטרַאג םעד ןעגָארג

 "1 ,עידָארָאגַאלבָאקָאטיװ עשַאװ ,ןעשגעמ ןייק ָאטשיג---=|
 ,ןעמונרעפ ןענעז ןעשנעמ עלַא

 יז זַא ,ןעגָאא טסעװ .סקעז ןעשנעמ ַא קיש ,השק'שינ--
 עפלַא טָאה רעטייוו .,ןעטייפרא עשירעלשעשט יד ליב ןעטײברַא
 ןָאק ןעמ .ייוצ א ןעקישוצ רהיא לָאז ןעמ ,ןעטעּבעג עגװָאגעמָא

 :רעלָארטנַאק רעד םורָא ץלַא ךיז טהערד ָאד ןוא .ןעגָאזּבָא טשינ
 !ךו סייהצ ןוא םהענ שטָאכ ,ןעשנעמ ןופ גנונֿפער ַא םהיא זייוו
 סָאװ ,ענעי ןופ ןעשנעמ ייװצ ַא ןעקיש היא וטסלָאז ,אלימ ,וג
 / ,אגנודָאלסױא רעד וצ טמיטשעג ןענעז
 - .טגידגעעג ןיא ?עדנַאמָאק, יד '

 ,טעלעטַאריזדַאג יד ןעמוקניירא ןָא-ןעביוה סע
 ז וטסליװ טָאװ--
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 .רהעז ךיז יטלעריז ,עידָארָאגַאלבָאקַאסיװ עשַאוװ ,וָאנַאוויא---

 שממ ויא סע .ןהעצ ריד רע טגָאז ,טרָאװ ַא םהיא טסגָאז
 ! הּפרח ַא

 ףיוא געט ירד ףױא .רעצרַאק ןיא ןיירַא םהיא קַאה--
 יי ?וד ןוא .רעסַאװ ןוא טיורּב

 .ײגסָאד ןופ טעװעשוּב ווװָארטעּפ--
 ;עלַא !רעצרַאק ןיא ןיירַא םהיא קַאה--
 .עלַא ,ָאנשטָאט קַאט--

 ,רעטײּברַא יד ןיירַא-ףור--
 ןוא ךיז ןעגיונרעפ ייז ,רעטיײּברַא םלוע'נַא ןײרַא-טלַאפ

 .ןעטייק ןיא ןיא ייז ןופ רענייא .ריחט רעד ייּב ךיז ןעלעטש
 ?וטסליוו סָאװ--
 ןעמ .טֿכַאמ-סגנושרָאפסױא רעד ייּב ךָאנ ךימ ןיפעג ךיא--

 ?לייטרוא םעד ןענעיילרעּביא רשפא רימ ליװ
 .רעּביא םהיא ןעייל ,װעיליסַאװ .רעביירש םוצ העג ,ַא--

 -רעד ףױא רעּביא-טנעייל ןוא ףיוא-טהעטש רעּביירש רעד

 ..יליישרוא טעד וָאנ רעד רעטנוא ךיג
 .עב ןיא גידנעמהענ .,,,טכירעג-זיירק רערומַאירּפ סָאד--

 גנורעגנעלרעפ רעד טימ .. , ליניע ןהעגקעװַא סָאד ..,טכַארט
 טויּב--,רעטרעװ ךרודַא-ןעהילפ--!רהָאי 10 ףיוא ...ןימרעט ם'נופ

 ' | ? רַענטָאז ַאוג א
 ! רעגטָאמַארג ַא ,ָאנשטָאט קַאט--
 .רעטנוא ךיז .פיירש---
 ךיוא---רעטנוא ךיז טּבײרש ןעטייק ןיא קינשורָאטַאק רעד

 טהיא זַא--.טרעהעגסיױא טָאה רע יװ ,גיטליגֿפײלג ןוא ליומ יױזַא

 .רהָאי 10 ףיוא עגרָאטַאק יד ןערָאװעג טרעגנעלרעפ זיא
 ,סָאד ןעמ טניימ םהיא טשיג יװ טקנופ
 לייב ןוא ּבראה רע טגערפ--? ןהעגקעװַא ןָאק ןעמ---
 ,ןהעגקעװַא טסנָאק--
 רעד טקרעמעב- -!עיטסעּב רעד ,ןעמילטנא רעדיו טעוװ--

 -  .לעטיוטָאמש
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 -גָא'נָא, ףרָאדעּב ,עגרָאטַאק רעד ןופ ןעצעזעג יד טיול

 -ֿביילג ,גיחור לייטרוא ןעדעי ןערעהסיוא קינשזרָאטַאק "רעגידנעטש
 -סרַא טשינ רָאט רע .סָאד ןעמ טניימ םהיא טשינ יװ ,,גיטליג

 -ונע ַא רַאפ ןעטלַאהעג טרעװ סָאד ,גנוגערפיוא םוש ןייק ןעזייוו
 יד טּבױלרעד ןיד-קסּפ ןערעװש ַא רהעז ןופ לַאּפ ןיא ,"ןָאט ןעט -
 ןיא ?טײקֿכַאװש, עדעי רעּבָא ,דוס םעד ןעלדיזוצסיוא עירָאטַאק
 ןוא .גנוטכַארעפ סעקינשזרָאטַאק יד ייּב סױרַא-טפור טונימ .ַאזַא-
 רעד ןיא .לייטרוא םוצ ?טײקגיטליגֿפײלג יד, ךיז טמהענ ןופרעד

 -רעפ-ןימרעט רעדעי ןופ םירוסי עסיורג ייז ןעּבָאה רעּבָא ן'תמא
 10, ,ּברַאה ןוא טגיטֿכערעּב טשינ סױא סע טמוק יז .גנורעגנעלי

 ,קיבשזרָאטַאק ַא ןהעזעג ןיילַא ּבָאה ךיא "!געט ? רַאפ--רהָאי
 .קספ םעד טרעהעגסיוא ןפוא ןעטסגיהור עמַאס ן'פיוא טָאה סָאװ
 ךיז ןעּבָאה רימ זַא ,רהָאי ןפ ףױא גנורעגנעלרעפ רעד טימ ןיד
 רע טָאה ,תודע ןהָא ,גיוא-ףיוא-גיוא טסעומשעגרעדנַאנופ  רעּבָא
 :ןערהערט ןהָא ןעדייר טנַאקעג טשינ ןיד-קספ ןעגיזָאדמעד ןעגעוו |
 טציא רימ טּבײלּב סָאװ !טציא ךיא ןיּב שנעמ רענעלַאפרעפ ַא,-
 ךיז טָאה טסגנַא לעיפױזַא ןוא "גיּביא ףיױא ןיױש !ןָאהט וצי

 טָאה סָאװ ,'ףרואוסיא , ןעגיזָאדמעד ןופ ןָאט םניא טרעהעג
 טשיג גױא ן'טימ, וליפא ןוא ןיד-קספ םעד טרעהעגסיוא = גיהור
 ",ןָאהטעג לעטניּפ ַא-

 -ףינ רָאדעּפ ָאד טסייה רע ,לייטרוא'נַא ךָאנ ןַאהרַאפ--
 ?ישטשַאינמָאּפ !

 ,לרעיופ רעכילדנילב א ּבַא ךז טפור---! ךיא---

 !ןעמָאנ ן'תמא ןייד ןעקעדפיוא טלָאװעג טסָאה וד--
 ,ןָאי ---

 ! רעה ָאט ,וני-
 וָאנ רעד רעטנוא ןעלמרומ רעדיוװ ןָא-טביױה רעּביירש רעד

 | !ןידיקס8/ םעדי
 -אינמַאּפעיג רָאדעפ ןופ גנודלעמ יד ..,טכיועגויירק רעד--

 רַאפ רהָאי ריפ ףױא ןערָאװעג טּפשמ'רעפ זיא סָאװ = ,,,טשטש=
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 ַאוַא ןוא ַאזַא רַאפ ןערעװ טנעקרענָא לָאז רע זַא ,,,ײרעּפעלש
 -טשינ יד טֿכַארטעּב ןיא גידנעמהענ ,,,טסינָאלָאק ןעטקישרעפ
 =ייצעּב ןענעז ןעגיוא סישטשַאינמָאּפעינ רָאדעּפ ,,,םינמס עֿכילנהע
 רָאג טָאה טסינַאלַאק רעטקישרעפ רעד ןוא ,,,עיולּב רַאפ טנעכ
 בָא טמיטשעּב טֿבירעגזירק רעד טָאה ,,,זָאנ עסיורג ַא .,.עיורג/
 ! טגָאזעגּבָא ?טרעהעג ...ןעמרַאװעצ

 -יימש--,זָאנ רעד טימ ,סע טסייה ,ןעמוקעגסױרַא טשינ--
 ןיּב ךיא זַא ,סױא טציא טמוק--ישטשַאינמָאּפעינ רעטיּב טלעֿכ

 ,,! ךיא טשינ
 ? רענטָאמַארג ַא--
 טכַאניײּב ןָאק ךיא רעּבָא ,רענטָאמַארג ַא ,ָאנשטָאט קַאט--

 ךימ טָאה ןֶעמ ,טייקדנילּב עשרענהיה ּבָאה ךיא .ןעּביירש טשינ
 ,דנַאה רעד רַאפ טרהיפעג רעהַא

 {ּבָא ךיז גָארט ! ןעביירשרעטנוא ןעגרָאמ וטסעװ ,טכער ,ונ--
 ?ץמרוט ןיא קירוצ ,סע טסייה--
 ! סע טסייה ױזַא--
 .ןעגָאז סיּפע ישטשַאינמָאּפעינ ליוו--! לעמיה ןיא טָאג ,ךע--

 רעד טימ ךַאמ ַא טלעפייוצרעפ טיג ,ןייא ךיז טלַאה רע רעּבָא

 קעװַא רע טהעג ,ןעדנילּב ַא ןופ טירט טימ ,סַאזגנַאל ןוא דנַאה

 .סעקינשזרָאטַאק םלוע םעד וצ
 טשינ--קורדנייא םוש ןײק טשינ סע טכַאמ םענייק ףיוא = |

 +יא עגרָאטַאק רעד ףיוא .גנוקרעמעּב יד טשינ ןוא ןיד-קסּפ רעד

 ?,ךיז רַאפ רָאנ רעדע
 דצ לעטירטָאמס רעד ךיז טדנעוו--?רהיא טליװ סָאװ ,ונ--

 .סעקינשזרַאטַאק הנחמ ַא
 ,טגידנעעג ןימרעט םעד--
 ףיוא ,רעדירּב ,ונ ?עינַאלָאק רעד ןיא טהעג רהיא ,ַא--

 -ֿפױא טוג ךיז טלָאז רהיא ,טהעז .ךייא שניװ ךיא ,ןהעזרעדיוו
 ,רעהַא ןעלַאפנײרַא רעדיוו רהיא טעװ ,טשינַא .ןערהיפ

 .סעקינשזרָאטַאק יד ךיז ןעגיונ --! רהעז ךייא ןעקנַאד רימ--

 .ןימרעט םעד טגידנעעג ןעּבָאה סָאװ

 --,עמרוט ןיא ןעמוקקירוצ דלַאּפ טעװ ייז ןופ טפלעה ַא- |
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 !וטסליװ סָאװ ,ונ--,לעטירטָאמס רעד ךימ טגיהורעּב
 טהעטש שיט ן'רַאפ ,קעװַא זיא סעקינשזרָאטַאק םלוע רעד

 | ,לרעיופ א סיּפע
 -ָאגַאלּבָאקָאסי עשַאװ ,ןימרעט םעד טגייה טגידנעעג --

 ...ךיא בָאה קַאה ַא טימ .טשינ רעּבָא ךימ ןעמ טוָאל ,עידָאר
 --- ,ןערָאװעג ןעלַאפרעפ םהיא ייּב זיא קַאה  עגָאיזַאק א -- |

 ,לעטַאריזדַאנ רערעטלע רעד רימ טרעלקרעד
 ?ט'רוּכש'רעפ יז טסָאה ,סָאװ--
 ,טשיג קנירט ךיא .טעינ קַאקינ--
 -עּב סױרַא דרע רעד ןופ יװ טָאה--!טשינ טקגירט רע--

 ,לעטַארױדַאנ רעד טגיטעטש
 ,טע'בנג'עגקעװַא רימ ןעמ טָאה עגיזָאדיד קַאה יד-
 !אמּתסמ ךָאד טסײװ !טע'בנג'עגקעװַא טָאה עשז רעוו--
 -ַאװ ,ןײלַא ךָאד טסייו רהיא !?רעװ ,ןעגָאז ןעד ךיא ןָאק

 ,ןעכַאז עֿכלעזַא רַאפ טוהט ןעמ סָאװ ,עידָארָאגַאלּבָאקָאסיװ עש
 | ,סיוא-טגָאז ןעמ ןעוו

 ףימ וצ ךיז טדנעװ ,לעסיּבַא לעקלָאפ ַא ריד זיא סָאד--
 ןוא ,ןעטייווצ םייּב רענייא ןענע'בנג--.לַאג טימ לעטירטָאמס רעד
 ,ןעגָאז טשינ וטסליװ ,רעדורּב ,סָאװ !ונ !טשינ ןעמ רָאט--ןעגָאז
 טסָאה .קַאה עגיזָאדיד ןעניפעג טעװ ןעמ ןענַאװ יב ,ץיז ָאט
 !ןימרעט ןעגנַאל ַא טַאהעג

 ! רהָאי ןהעצ--
 -ימע ןָא ךיז טמהענ --,ןעדלעמ וצ ךייא רימ טּביולרעד--

 הע סָאװ ,דלעג לעטיּבַא ָאד טָאה רע --.רעּבירש יד ןופ רעצ
 רעד רַאפ ןענעכערגָארַא ןענָאק ןעמ טעװ רשפא .טנידרעפ טָאה
 | קַאה

 סָאד ןָא ךיז טּפַאֿכ --! דלעג ןַאהרַאפ ,ָאנשטָאט קַאט --
 | .עלעיורטש ַא ןָא ,ךיז טקנירט סָאװ ,שנעמ ַא יװ ,לרעױפ

 ,גנונפָאה ,החמש ךיז טזייוו םינּפ ןייז ףיוא
 .קַאה רעד רַאפ ןענעֿכערּבָארַא .ױזַא ןייז לָאז ,טוג ,ונ --

 ! רהָאיצרַאװש ידלֲא וצ העג ,םהיא ןעיירפעג
 !עידָארָאגַאלבָאקָאסיװ עשַאװ ,רהעז ךייא קנַאד ךיא---
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 לרעױּפ סָאד קעװַא טהעג "הכרב, רעגיזָאדרעד טימ ןוא |
 *.ןעּבעל ײנַא ןעּביױהוצנוז

 -וצ ַא ןיא קינשזרָאטַאק ַא טמהענרעפ שיט םייּב טרָא ןייז ?
 | ,םינּפ ןעט'קיזמ'וצ ַא טימ טַאלשוּב םענעסירו

  ףימ טזָאל !תונמחר טָאה !עידָארָאגַאלגָאקָאסיװ עשַאװ 4
 ,טרעמָאי רע רָאנ ,טשינ טדער רע--!ןעגנערּבמוא טשיג
 / {סגױזַא םהיא טימ זיא סָאװ---= |

 -עטלע רעד טעדלעמ--,ןעגָאלשעג רעדיו םהיא טָאה ןעמ--/
 ,לעטַאריזדַאנ רער

 -ָאמס רעד רימ וצ ךיז טדנעװ--! ןיוש רהיא טהעז טָא--
 רהיפ ךיא ןיהואו ?םהיא טימ ןָאהט ךיא ןָאק סָאװ-- לעטירטי
 ןעמ טושפ .םוטעמוא םהיא ןעמ טגָאלש ,רעּביא טשינ םהיא
 | ,טױט וצ םהיא טָע'גרה

 --.לעטַאריזדַאנ רעד ךיוא טגיטעטשעב--! ָאנשטָאט קַאט--
 יו ,טצעזעגנירַא םהיא ךיא ּבָאה רעצרַאק טענײמעגלַא ם'ניא
 טָאה .(:ןעכערּברעפ ַא טש'רמולּכ ןעגנַאגעּב ,ןעסייהעג טָאה רהיא:
 .חצר תוּכמ ןעגָאלשעג ךיוא ןעטרָאד ןוא טּבױלגעג טשינ םהיא ןעמ
 םהיא ךיא ןָאק ָאד ,טשיג ןיוש םהיא ךיא זָאל טיײּברַא רעד ףיוא
 .ןע'רטּפקעװַא ןעצנַאגניא ןיוש

 יד ןופ סַאה ןימ ַאזַא טנידרעפ טָאה סָאװ ,ןעשנעמ םעד
 רַאפ ןעּבעגעגסױא טָאה רע זַא ,דשוח ןעמ זיא ,סעקינשזרָאטַאק
 ייװצ ןעטלַאװעּב ךיז ןעּבָאה סע ואװ ,טרָא סָאד ָאװטסלַאשטַאנ
 | .סעקיגשזרָאטַאק ענעפָאלטנַא

 .ץפיא ןייא רימ טמיױור--!ןעװעג שנעמ רעגיצונ ַא ןוא
 ,ץלַא טסואוועג ךיא בָאה םהיא ךרוד -- ,לעטירטָאמס רעד רעוא

 .עמרוט ןיא ךיז טוהט סע סָאװ
 רַאפ טציא ןענַאטשעג "שנעמ רעגיצונ; רעד זיא טָא ןוא

 וצ ,טש'רמולפ ןעמ טֿפָארטשעּב רוסמ םעד + ןָאהטעג רעטֿפע טרעוו סָאד (*

 .ביל טשינ םחיא טָאה אװטסלַאשטַאנ זַא ,ןעניימ לָאז ןעמ ,םלוע םעד ןערהיֿפרעֿפ;

 *לבשזרָאטַאק יד ייּב דשח ןיא ןעלַאפעגנײרַא זיא סָאװ ,רוטמ רעד ּוליֿפא טעּב לָאמלייט-

 .זענע'גרה'רעד םהיא ןעמ טעװ ,טשינַא םורָאװ ,ןעסיימש םהיא לָאז ןעמ ,סעקי
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 ,רעטלעפייווצרעפ ַא ןוא רעזָאלּפליה ַא ,רעט'קיזמ'וצ ַא זגוו
 ךילצונ זיא רע ןעמעװ ,יד .םהיא טגָאלש עגרָאטַאק יד

 {רעטרַאה רעוייּב רעד טימ טציא ןָאהט ייז ןענָאק סָאװ--ןעוועג
 | !ןעקנעש טשינ סָאד םהיא ליװ סָאװ ,עגרָאטַאק

 ײז ןעלעװ ,ליּפשייּב םוצ ,ןעפָארטשעּב ייז ןעמ לָאז --
 ײז ועלעװ טלָאמעד .ןעגָאלש וצ רעקרַאטש םהיא ןעּבױהנָא ךָאנ
 .ןענע'גרה'רעד רעֿכיז םהיא

 -- ,עידָארָאגַאלגָאקָאסיװ עשַאװ ,ןענע'גרה'רעד ןעלעוו .ייז-- |

 ףעֿכיז ךימ זעלעוו ייז-הרוחש-הרמ סיורג ןיא ףוסמ רעד טדער
 . ןענע'גרה'רעד

 טרַאד זיא רעװ !ןעגָאלשעג ךיד טָאה רעוו שטָאֿכ גָאז--
 ,רעֿכַאמ רעצנַאג רעד

 ןעד ךיא .ןָאק--תונמחר טָאה ,עידָארָאגַאלבָאקָאסיװ עשַאוװ--
 גָאט ןייא ןייק !טציא ןיִּב רימ רַאפ גונעג ןיוש .ףוס ַא !ןעגָאז
 -"עד ןעצנַאגניא ךימ ןעלעװ ייז .ןעבעלסױא טשינ ךיא לעוװ
 ,ןענע'גרה

 רַאפ סָאװ ,םיגהנמ ַא רַאפ סָאװ !רהיא טהעז ,רהיא טהעז--
 ?ןָאהט ריד טימ ךיא ןָאק טרָאפ טָאװ .סעקדנָארָאפ א

 זיא .רעבילקילגגוא ר רעד ןוא---!עידָארָאגַאלּבָאקַאסיװ עשַאוו--|

 = לא ,סיפ יד וצ ןָאהט לַאפ ַא ןיכמ ךיז

 .טשינ ףרַאדעּב ןעמ ,טשינ ףרַאדעּב ןעמ-- 2
 ןיא -.טליװ רהיא ואוו ,ןענַאד ןופ קעװַא ךימ טרהיפ--

 רהעמ ןיוש ּבָאה ךיא ,גערּב רעטֿכָא ן'פיוא שטָאֿכ ,טקיש רעגַאל
 ץנַאג ןייא ןיק ,ּפעלק-טױט יד ןעטלַאהוצסיױא טשינ חֹּכ ןייק
 .ןעגָאלשעגסױא ץלַא רימ טָאה ןעמ ,רימ ןיא ָאטשינ לעדנייב
 !ןעכַאמ טוט ַא ךיז לעװ ךיא ,עידָארָאגַאלגָאקָאסיװ עשַאװ

 וצ טיירג זיא רע--גנולפייווצרעפ ךיז טלהיפ ליק יו ןיא
 קא8- ל"ו ןעמ סט לֹא ףיוא ןהעג

 .ךיז טֿכַארטרעּפ לעטירטָאמס רעד
 =ףיצ ןעט-9 ןיא ןעקישּבָא ןעגרָאמ םהיא ןעמ לָאז ,טוג--

 . עגײט ןופ ץלָאה ןעפעלש רע לָאז .2
 רֶעֹּבַה ןעטייברט עטסרעװש עמַאס יד ןופ ענײא ויא סָאד
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 ;בוט-םוי ַא טימ יװ ,טימרעד ןעדירפוצ זיא רעֿכילקילגנוא רעד
 .טזיױלרעד טרעװ רע

 יייֿגקָאסיװ עשַאװ ,רהעז ךייא קנַאד ךיא--
 ? ךָאנ סָאװ--
 -גיײרַא טכַאנ רעגיטנייה רעד ףיוא ךימ לָאז ןעמ ,טסייה--

 ,ןעגָאלש רעדיװ ךימ טעװ ןעמ .רעצרַאק-לעצנייא ןיא ןעצעז
 .לעטירטָאמס רעד טנָאז--!ןעצעזניירַא םהיא ןעמ לָאז--
 ! רשי . ןעסיורג ַא--
 ,רעצרַאק-לעצנייא רעד--עגַאל ַא ןיא טָא ,שנעמ ַא זיא סָא

 * ןדע-ןג) ַא שממ םהיא ייּב זיא ,םעד רַאפ ךיז ןעקערש עלַא סָאװ
 ? ץלַא--
 ץלַא ,ָאנשטָאט קַאט--
 -ַאפ יד ןעפורסיוא עמרוט ןיא ןהעג רימָאל טציא -,ונ--

 .,םעד ּבילוצ ! ןעפָאלש ןוא---הליפּת-דנעװָא יד ןערעהסיוא ,סעילימ

 ןהעג ןעשנעמ יד ןעלעװ ,ףיש יד ןעדָאלעגסױא טָאה ןעמ סָאװ
 ,ףלע--.רעגייז ן'פיוא לעטירטָאמס רעד טקוק--ןעמָאלש טעּפש רהעז
 .רעד וצ .ךייא .ךיא טעּברעפ . גָאטרַאפ רעגיײז ַא ריפ ןעגרָאמ ןוא
 .- | . ,גנולײטוצסטײּברַא

 לע

 ,טכַאנייּב עמרוט יד

 ןעטבייל ןעּביױא .הנבל ַא ןהֶא ,טכַאנ ערעטסניפ עטלַאק 8

 .- םצפטאד .ןערעטש זיולּב

 זאוו- טשינ- ואוו ןערירעמעש ףיוה-עמרוט ןעסיורג ן'רעּבא

 -+סעגרָעטמַאל ןופ ךעלרעייפ



 49 ר | .ןילצֿכט}ס

 ךיז ןעלהיפ סע רעּבָא ,גױא'נַא ןיא יװ ,רעטסניפ זיא טצ

 ,םעטָא ועייז ךיז טלהיפ סע ,ייּברעד ןעשגעמט

 ןופ טעוליס ןעצרַאװש ןעכיוה ַא רַאפ ןהעטש ןעּביײלּב רימ

 .ףיוה ןעטימ ן'פיוא לרעטסיולק ןיילק ַא זיא סָאד :ןינּבַא סיכע

 רעד וצ --.עדנַאמָאק ַא ךיז טרעה -- ! ּבָארַא ןעלטיה יד --

 !ןָא-טּבױה .טיירג טנעז הליפת

 .רעטסניפרעד ןיא ןעגניז ןָא-טּבױה ןעמ

 ,טשינ יז טהעז ןעמ ןוא ןעשנעמ רעטרױעדנוה ןעגניז סע

 ןופ ןוא סקניל ןופ ,סטכער ןופ ןעמיטש ךיז ןערעה סע

 - - ...ץעגרע טייוו

 ןעּבױהעגנַא טלָאװ ןיילַא שינרעטסניפ עגיזָאדיד יו טקנופ

 ,ןעגניז
: 

 ןופ דיל-ןוחצנ סָאד ,גנוּבעלפיוא ןופ ןמיה רעד זיא סָאד

 טָאה טָאד !עיצַאוטיס א רַאפ סָאװ ייּב ןוא ,טױט ן'רעּביא ןעּבעל

 : ,םשור ןעקרַאטש ךילנהעוװעגנוא'נַא טַֿאמעג |

 עכילטע ךָאנ ןעגנוזעגסיוא טָאה רָאכ רענעהעזעגנוא'נַא

 .ןעטנַאטסערַא יד ןעלהעצסיוא ןעּבױהעגנָא טָאה ןעמ ןוא תוליפת

 -ערַא יד ןעמ טָאה ,טעּפש ןעװעג זיא סָאװ ,םעד ּבילוצ

 ןעמענ יד ייּב ןעפורעגסיוא טשינ ןוא טלהעצעג זױלּב ןעטנַאטס

 -יא ןוא ןעהייר יד ןעגנַאגעגֿפרודַא ןענעז סעלעטַארױדַאנ יד

 םוצ סעגרעטמַאל יד גידנעגָארטוצ ,ןעטנַאטסערַא יד טלהעצעגרעּב

 .םינּפ

 "נוי ,עטלַא עגר ַא ףיוא סױרַא-ןעמיוש רעטסניפרעד ןופ

 ןוא -- רע'מינּפ עכילנהעוועג ןוא עכילסעה ,עשיטידנַאּב ,עדימ ,עג

 ישינרעטסניפ רעד ןיא ןעקנוורעפ קירוצ דימו ףֹּכיּת ןערעוו

 .כיולעּב ענרעטמַאלַא טָאה גנוליײטּבָא רעדעי ןופ קע ןיא

 חד רטדסא יעטסָארַאטס םענענָאהטעגנָא-ןייר ַא ןעט

 .,לעטַאריזדַאנ רעד טגערפ--} גיצעּביזנואפניפ---

 .עטסָארַאטס רעד טרעפטנע--? גיצעביזנואפניפ--

 רעּביא-טיג ןוא לּכה-ךס ַא טכַאמ לעטַארידַאנ רערעטלע רעד

 לא יי שיזקדידדיקלפ ימי .ָאד ןענעז ןעשנעמ עלַא זַא ,לעטירטָאמס םעד

 | / --!ןעפאלש טהשג--
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 ,עמרוט-ןעטייק רעד ייּב טהעטש סָאװ ,ךַאװ יד טגערפ---! טהעג רעוו -- | | ,ןירַא ןרעמ -ַאק יד ןיא סעקינשורָאטַאק יד ןעלייא ,גָאט ן'רַאפ דימ | .טצענעג ןוא ּבָא-טצפיז ,טסעומש םלוע רעד !סיפ ןופ יירעפוט ַא טרעהרעד ךיז טָאה סע ,טּבעלעגפיוא יװ ױזַא טָאה :םורֲא שינרעטסניפ יד ,ןרעדליּפ ןעמונעג טָאה םלוע רעד
 ,ךיז ןרעטנהענרעד רימ תעשּב ,לוק ןעֿכױה ַא ףױא רָאג ןיוש יז טגערפ-- טהעג רעוו --

 ,רעיוט ןיא ןיירַא ןענעז רימ - ,.!סָאװ ,וטסיירש סָאװ | לעטירטָאמס רעה רעד-- |
 { ךיז ןעלעטשפיוא ! גיטרַא-- ,גנולײטּבָא-ןעטייק רעד ןופ "ןרעמונ, יד ןופ םענייא ןיא ןײרַא-ןעהעג רימ .טפול ערעווש ַא סױרַא ךיז טסייר ריהט רעט .געפעעג רעד ןופ ,היח ַא יװ ,טלירּב סָאלש רעסיורג רעד
 | ,ןעטייק עגיד .נעלמערד יד טקעוװעגפיוא יװ ױזַא סָאה ןעמוק רעזנוא
 | ,ןושל ןעטפַאהלעקע רעייז ףיוא ןעדייר ,ןעּפַאלק ,ןעגנילק ןעמונעג ןעּבָאה ןעטייק יד
 | ,דנעװ יד רעב -יא ןעגנַאהעג ןעטלָאװ זיימרעדעלפ עסיורג-רעיוהעגנוא יװ טקנופ ,סּבעװניּפש ןעגיזיר ןייז טימ טבעוװעּב ץלַא טלָאװ ןיּפש רעגיזיר א יװ טקנוּפ ,ןעסַאּפ ,סנעטָאש ענדָאמ סיפע ןעגיוצעג ךיז ןעּבָאה ןעטייז עדייב ןופ .דנַאװ רעד ףוא ןָאהטעג קוק ַא ּבָאה ךיא ,עמרוט-ןעטייק רעד ןופ טייקלעקנוט רעגיזָאדרעד ןיא ,,יירעגנילק -ןעטייק רעגיזָאדרעד ןיא רעווש טלהיפעג ךיז טָאה סע
 ,טייקענשוד ןוא סעשולַאק טימ ,שטָאגליװ טימ טקעמשעג טָאה סע : ,טפול יד ןעשירפוצּבָא ,דנעו יד ןעג -נַאהעּב טָאה ןעמ עֿכלעװ טימ ,ןעגייווצ-לגעי ןענעז סָאד
 ,סעילימַאּפ יד טױל ןעפורעגסיוא ןעמ טָאה ןעטנַאטסערַא-ןעטײק יד

= 
- 
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 'טימ ןעגנולקעג ןוא זנוא ייּברַאפ ןעגנַאגעגײּברַאפ ןענעז יז

 גיד הנושמ טגעוװעּב ךיז ןעּבָאה רנַאװ ן'פיוא ןוא ,ןעטייק יד

 | | .סנעטָאש עגיזיר

 ייװצ ןעניפעג ךיז ןעּבָאה ןעגנולײטּבָא יד ןופ םענייא ןיא

 א רעוַאקװַאק עדייּב .עקשטַאט ַא וצ טדימשעגוצ ,ןעטנַאטסערַא

 .ןעפיױלטנַא טבורּפעג ןעּבָאה יז לײװ ,טדימשעג ןענעז טדייב

 םענעּפָא'נַא טימ ןַאמ רעטסעפ רעכיוה ַא ,ייז ןופ רענייא

 -גײשרהַאװ ,ךיז טָאה ייז ןיא סָאװ ,ןעקילּב עגיהטומ טימ ,םינּפ

 -ַאלק טָאה ,טלעּפמעטשעגּבָא טשינ קערש םוש ןייק לָאמניײק ,ךיל

 ּועקשטַאט ןייז זנוא ייּברַאפ טרהיפעגֿפרוד ,ןעטייק יד טימ גידנעּפ

 .לעקניװ ןיא ןעגעלעג זיא רעטייווצ רעד

 !טגיל סָאװ ,רעד ןוא--

 ַאװש ַא טימ טגָאזעגסױרַא סיּפע טָאה עקשטַאט-לעב רעד

 :לוק ןעטקַאהעגּבָא ןעכ

 יָאװעג ךַאװש רָאג !קנַארק רהעז ןוא רהעז ! קנַארק --

 ,רעצעזרעּביא-רעטָאט רעד טשטייטרעפ טָאה--!ןער

 זיא ןוא ןעּבױהעגפױא ךיז רע טָאה הליפת רעד תעשּב

 -געצנערק ןוא גידנעקיוא ,עקשטַאט ןייז ןָא טרַאּפשעגנָא ןענַאטשעג

 -נעמ ןעגידנעדייל ַא ןופ ןעטָאש ַא יװ ןהעזעגסיוא טָאה רע ,גיד

 יגנוגעװעּב רעדעי ייּב ןעטייק יד טימ טגנילק סָאװ ,ןעש

 -נײא'נַא רַאפ סָאװ ןעלעטשרָאפ טשינ ךיז טנָאק רהיא

 .עקשטַאט ַא וצ טדימשעגוצ זיא רע ןעװ ,שנעמ ַא טֿכַאמ סע קורד

 יגידנעקוק טפַאג ןוא םהיא ףיוא טקוק רהיא

 !עקשטַאט יד םורַא ץלַא רע טרהיפ טָאװ וצ--

 ןיא טשינ ךָאד טּבױלג ןוא ךןילרעּפניײשעּב טהעז רהיא ןוא

 | .ףָארטש רעגיזָאדרעד

 יב ןַאהרַאפ ןענעז "רעמונ, ןיא :ןערעה וצ הנושמ ןעוועג

 טכַא-ןעּביז ַא ןופ לרטֿכ ןיילק ַא טגניז סע ןוא ןעשנעמ 40-50ַא

 .ןױשרַאּפ
 רעד ןיא טָאה םלוע רעד סָאװ ,טרעדנואוועג טָאה ךימ

 ,הליפת-אחסּפ עגידנעטש יד ןעגנוזעג טשינ גנולײטּבָא-ןעטייק

 .לעטירטָאמס םעד טגערפעג ךיא ּבָאה ? סָאװרַאפ --
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 { אמּתסמ ,ןעסעגרעפ---
 אחסּפ זיא סע זַא ןעסעגרעפ וליפא ןעּבָאה סָאװ ,ןעשנעמ

 : 4 ,!טלעװ רעד ףיוא

 ,טײּברַא ףיוא גנולײטרעדנַאנוֿפ יד -
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 ,ןעגָאט ןעמונעג סָאװ-רָאנ טשרע .רעגייז ַא ףניפ
 -עּב ךעלייל םעניד ןעטכייל ַא טימ .,ןעניגעב רעגיטסָארפ ַא = |
 .עמרוט יד ,רעֿכעד יד ,דרע יד ; רהירפעג-יוט רעד ץלַא טקעד
 טי = ,דנעוװ

 -געמ ,ערַאּפ יד ךיז טליונק ןעריהט עטנעפעעג יד ןיא
 -טױא טשינ ,ןעפָאלשעגסױא טשינ ,ליופ סױרַא ךיז ןעטיש ןעש

 ןיא ןָאךעוהט ערעדנַא .ןעצענעג ןוא ךיז ןעצַארק ייז } טהורעג
 ,טיורּב סָאד שינעליײא ןיא ןעייק עֿכנַאמ ,סעטַאמש ערעייז גנַאג

 ןוא טייקשירפ עכילנהעועג יד טשינ ָאד ךיז טריּפש סע
 ,ןעגרַאמהירפ-סטייּברַא'נַא ןופ טייקרעטנומ

 וצ רעלסעשט : תורוש ןיא סיוא ךיז ןעלעטש ןעשנעמ יד
 | ,רעטיײּברַא-ספליהעג וצ רעטײּברַא-ספליהעג ,רעלסעשט

 ,סעילימַאפ יד ןעריּפַאּפ ןופ סיוא-ןעיירש סעלעטַאריזדַאנ יד

 .ץלַא ןופ רעפטנע רעד ךיז טגָארט --! ןַאהרַאפ ,.!ָאד --

 ָאד ,ענעּפָאלשרעּפ ָאד -רענעט ײלרעלַא ךרוד ךעלעקניוו-ףיוה
 .עוייב ָאד ,עּבירט

 רעד טּפַאכרעּפ -- ו ילגָא ילַא-רעדנַאקסיא-קעּב-דעמֿכַאמ --

 רעגנַאל ַא רַאפ סָאװ ,רענייא חור ו ,ַא - ,לעטַארױדַאנ םייּב םעטָא
 יב ! ןעמָאנ

=: 



 +) .ןילַאַאט

 + ןעמ טפור ךיד (*!עקיַאלַאמ ! רענייא דש ,ןיוש העג -
 סָאװ ,רעזאקואק םעד סעקינשזרָאטַאק יד ןעסיוטש --?טשינ יצ/
 -סיוא טשינ ץלַא ךָאנ עגרָאטַאק טייצ רהָאי יירד רַאפ ךיז טָאה
 ןיא ןעמָאנ "ןעשיקעּב, ןעגידנעגנילק ןייז ןענַאקרעד וצ טגרעלעג-
 ,לעטַאריזדַאנ ןופ גנוצעזרעּביא רעטהערדוצ רעזָאלטָאג רעדי

 ,יירעטסוה ַא ןעטפול רעד ןיא טהעטש םעלַא םעד רעּביא
 ,יירעטסוה עלַארעטַאק-שיּפיט ַא ,עשינָארכ ַא ,עגידנעּפירכ ַא-

 רעשרעגייגיצ , ַא טסָארפ ן'פױא טלַאפעּב ןעשנעמ ךסַא |

 יה | | ,"סייוושי
 .טּפַאלק ןהייצ ַא ןָא ןהייצ ַא ,טרעטיצ ןעמ
 לָאמַא ןיוש לָאז ןעמ ,ןעטראװרעד טשינ ץלַא ךיז ןָאק ןעמ

 הי יי : ןָאהט יירשעג ַא;
 | ! שרַאמ---
 העש יד ,העש עגיהירפ עגיזָאדיד זיא גנַאל טשינרָאג ךָאנ

 .ףָארטש ןופ העש יד ןעוועג ךיוא גנולײטוצסטיײברַא ןופ;
 *עקליּבָאק , יד ןערָאװעג טלעטשעגקעװַא זיא ףיוה ןעטימניא

 טָאה ,עגרָאטַאק רעצנַאג רעד ןופ ןעגיוא יד ףיוא ,ָאד יקַאט ןוא
 ַא סיפע ןעגנַאגעּב ןיא סָאװ ,ןעגינעימעד טלהָאצעּב ןילּת רעד

 -עּב ןייז טליפעגסיוא טשינ ןעטכענ טָאה רע רעדָא ,ןעכערגרעפ
 ,טײּברַא להָאצ עטמיטש =

 / .,טכַאלעג ..,ןוא טקוקעג טָאה עגרָאטַאק יד ןוא
 --!ּביל טשינ סע טסָאה !ל'ריזח ַא יו טיירש ..! עּבַאּב ַא--

 / -ץֹּב ם'נופ יירשעג ןעדעי רעטכעלעג טימ טנעגעגעּב ייז ןעּבָאהי
 ,ןעטּפָארטש
 !תוירזֿכא ןופ דליּבַא = 7

 סָאװ ,עגינעי-יד "טרינעמַאזקע, עגרָאטַאק יד טָאה לָאמליײט
  -ץװ ןוא םירבח ערעייז ייּב גנוטכא ןענידרעפ טלָאװעג ןעּבָאהי
 ,ךלעה עגרָאטַאק ַא ,"ןַאוװיא ,'גא ןער

 ןעטאמ עטלא יצ .העזָאקװאק עגני עלַא- ןוֿפ .ןעמָאג רעד--עקיַאלַאמ (+

 ס"סעיַאצַאמ"
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 .-רָאטַאק ןעט'נשקע'רעפ ַא "עקליּבָאק, רעד ףיוא ןעמ טגעל
 .ןפוא ןיאּב ךיז טעװ רע זַא ,ןערָאװשעג ךיז טָאה סָאװ ,קינשז
 ,"ָאװטסלַאשטַאנ, רעד ןעּבעגרעטנוא טשינ טלעװ רעד ןיא

 'רע טעװ יװ :עגרָאטַאק יד סערעטניא סרג טימ טרַאװ
 : | ,ץימש יר רעטנוא ןעטלַאה ךיז

 .-יל יד טולּב זיּב ןעסיּברעפ ,ןהייצ יד טשטעװקעגנעמַאזוצ
 ,טגייווש ןוא *עקליּבָאק, רעד ףיוא רֶע טגיל ,ןעּפ

 ?ץ'פיוא ןיעדָא יד ןוא ןעגיוא יד טימ רע טרהעק דליוו רָאנ
 סָאװ ,טלהעצרעד ץלַא סָאד ןוא ,טולּב טימ ןָא ךיז ןעסיג זלַאה
 :ןעגייװש סָאד םהיא טסָאק סָאװ ןוא טדיײל רע םירוסי ַא רַאפ
 .עגרָאטַאק רעצנַאג רעד ןופ ןעגיוא יד רַאפ

 "ףעד גיהור טלהעצ --! ןהעצרעפ ! ןהעציירד ! ףלעווצ --
 ,לעטַאריזדַאנ

 -ָאמס רעד טיירש--! רעקרַאטש ! עװעטַאק ,,! טשינ רימש--
 .,תונשקע-ןעגייווש רעגיזָאדרעד ךרוד טגערעגפיוא זיא סָאװ ,לעטירט

 ,ירעקרַאטש טור םעד רע טגעל ,רעמַאזגנַאל ןילּת רעד טקַאה
 "לעטַאריזדַאנ רעד ןיוש טלהעצ--.,! ןהעצֿכעז ,.,! ןהעצפופ---

 ,תוקספה עסיורג טימ|
 .,ןעֿכילקילגנוא םייּב סױרַא ךיז טסייר יירשעגהעוו ַא ,ץֿכערק ַא
 *! ןעטלַאהעגסיױא טשינ ! ןעלַאפעגֿכרוד,
 .,רעטֿכעלעג ןעגיד'ארומ ַא טימ סױרַא-טצַאלּפ עגרָאטַאק יד ןוא
 :ןוחצנ טימ טקוק לעטירטָאמס רעד
 ! תונשקע יד ןעֿבַארּבעג--
 "ןעצנַאג םעד ףיא טקוקעג עגרָאטַאק יד טָאה לָאמלײט

 ..לעקַאטקעּפס ןעשימָאק ןוא ןעטנַאסערעטניא'נַא ףיוא יו ,ןינע-ץימש
 'לעװ ךיא ןעצנוק ַא רַאפ סָאװ ,הרבח ,רָאנ טקוק רהיא--

 ןייז טעװ סע .ןעסיימש ךימ טעװ ןעמ תעשּב ,ןעזייוועּב ןעגרָאמ
 טָאה סָאװ ,"ןַאגישז, ַא סיּפע ךיז טמהירעּב--! ליּפש-רעטַאירט ַא

 :ןוא רעדיילק יד ךיוא ןיוש ןירעד ,ןעטרָאק ןיא טליּפשרעפ ץלַא
 .ײעגרָאטַאק ם'נופ ךעלקערּב יד טימ ךיז טרהעג סָאװ ,עקייּפ יד
 ,ץַאיַאּפ ַא ןופ לָאר יד רַאפרעד טליּפש ןוא שיט

 ,"לעיפש .רעטַאירט, ן'פיוא טרַאװ עגרָאטַאק יד ןוא
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 םענעטלַאהעגנייא םיוק ,ןעכילרעניא ןופ שממ גידנעהעגסיוא
 ,"ןַאגישז , ןופ "ןעצנוק , יד ףיוא יז טקוק ,רעטכעלעג

 -ַאפ ,רעטֿכעלעג ַא סיוא-ןעסיש ,סיוא טשינ ןעטלַאה ךס ַא-
 - ךעלרעדירּב ,ןיוש ּבָאה ךיא ,יִאע :דרע רעד ףיוא ,גידנעכייק ,ןעל
 ,"ןעכַאל וצ טשינ חֹּכ ןייק ,עגיימ

 / ,ץלַא טעװעצַאיַאּפ "ןַאגישז, רעגיד'הרצ רעד ןוא
 זַא ,ךיז טרעװש ,הינק יד ףױא לעטירטָאמס ן'רַאּפ טלַאפ

 לָאז ןעמ ,טעּב ,ןָאהט טשינ לָאמנײק רהעמ ןױוש סע טעװ רע
 .יילק יד ּבילוצ שטָאֿכ ,םותי םעד, ,םהיא ףױא ןעּבָאה תונמחר
 ."ךעלע'פוע ענ

 טכַאמ רע ,"עליּבָאק, רעד ףיוא ןעגעל טשיג ךיז טזָאל רע
 רעד ןיא טור םעד טמהענ ןילּת רעד רעדייא ,רעהירפ ןעדלַאװג
 | ,דנַאה

 -ַאמ-ךעלעטַאט ,יִא ! העװ טוהט'ס ,עגיימ ךעלעטַאט ,יִא--
 !הָעו טוהט סע ,ךעלעמ

 -וצ רעד טעװעדנַאמָאק --! עמלעש רעד קַאה רעקרַאטש --
 | ,לעטירטָאמס רעטכָאק

 טּבױלק ,ץימש יד רעטנוא גידנעגיל ,ןַאגישז רעד רעּבָא
 ,ןעיירשעגסיוא "ערעשימָאק , סָאװ וצ ץלַא

 ! ךעלעמַאמ-ךעלעטַאט ,יָא ! בעל-עּבָאּב ,,יָא--
 יד רַאפ ךיז רע טלהָאצעּב ביל ןוא טולּב ן'טימ ןוא

 .שיט-עגרָאטַאק ןופ ּבָארַא-ןעלַאפ ; סָאװ ,ךעלקערּב
 .רעפ עגרָאטַאק רעד טפַאשרעפ ,טריטיװק ךיז טָאה רע

 .ןעגינעג
 םיוק רעטפע---"ןַאגישז , רעד ןוא ,טגידנעעג זיא ףָארטש יד

 -עגנָא'נָא טימ עגינייז יד וצ ןהעגוצ זומ -- ךיז טרהיר רע סָאװ
 ,עלעכיימש ןעטכַאמעג םענעגיוצ

 | {} טוג טכַאמעג ,,ונ--
 ןעגיטסָארּפ ַא ןיא גידנעהעגסױרַא ,גנַאל טשינ רָאג ךָאנ

 ןוא ןרעמָאיַא ןערעה טנָאקעג ןעמ טָאה ,קינַאג ן'פיוא ןעניגעּב
 ,ףיה-עמרוט ןופ ןעגָארטעג ךיז טָאה סָאװ ,ןעצכערק ַא

 .גוהרהָאי םענַאמוה ןעסיורג רעזנוא ןופ ןעעדיא יד רעבָא
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 ןילַאכַאס ףיוא ןעריּפש טזָאלעג ךָאד ךיז ןעּבָאה טרעד
 טָאה עמרוט רעקסװוָאקַאסרָאק ןופ לעטירטָאמס רעד ןוא

 טשינ טציא םהיא טוָאל ןעמ זַא ,רימ רַאפ טגָאלקעג רעטיּב ךיז
 | | ,רעכערּברעפ יד "ןרעסעּבסיוא

 -ַאטקעּפס ןוא סנעמַאזקע יד טָא ,ףָארטש-ןעניגעּב יד טָא
 ,עגרָאטַאק רעד ףױא ןעטלעז ךרע-יפל טציא ןיוש ןענעז ןעלק

 טגידנערעפ טרעװ ןוא ןָא ךיז טּבױה גנולײטוצסטיײּברַא יד |
 ,גיהור ןוא ליטש

 .ןעטנַאטסערַא יד ןעפורסיוא טגידנעעג
 | - {שרַאמ--
 ןעּביג ,קירטש ,ןעגעז ,קעה טימ--סעקינשזרָאטַאק יד ןוא

 ךיז ןעמירַאװרעד וצ ,ןעפיול ךיז ןעזָאל ןוא טרָא ןופ סיר ַא ךיז

 | | ,גנַאג ןיא

 ,עמרוט-ןעטייק יד

 טרעװ רעֿכערּברעפ ערערעװש-רהעמ יד רַאפ עמרוט יד

 יז טסייה לעיציּפָא ,עמרוט-ןעטײק יד ןעפורעגנָא ןילַאֿפַאס ףיוא

 ענעי ."עמרוט-ןָאיצקערָאק ,רעכערּברעפ-סגנושרָאפסױא רַאפ ,עמרוט,

 -ױזַא ןוא רעֿכערּברעּפ עכילנהעוועג ךיז ןעניפעג סע ואװ ,עמרוט

 -סגנושרָאטסױא ,, רעד ןופ ןימרעט םעד טגידנעעג ןעּבָאה סָאװ ,ענ

 -ד סָאװ ,יד תמחמ ,"עמרוט עיירפ , ןעפורעגנָא טרעװ ,"עמרוט

 רעד רעטנוא ,ךַאװ ַא ןהָא טיײיּברַא רעד ףיוא ןעהעג ,ןעטרָאד ןעצ

 .לעטַאריודַאנ ןייא ןופ הרימש

 רימ טָאה -- !"עמרוט-ןעטייק  עטֿכעלש ַא ןעּבָאה רימ --
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 ,עיינ ַא וליפא ןעיוב רימ---,לעטירטָאמס רעד ןעוועג-הרתמ רעהירפ
 .ןעיוּברעד טשיג ךיז ןענָאק רימ רעּבָא

 סָאד "עמרוט עטכעלש ַא רַאפ סָאװ ,רימ ןעזייוועּב וצ ןוא
 -ײטּבָא רעגידייל רעד ןיא לעטירטָאמס רעד ךימ טרהיפ ,זיא
 | .ןעיוּברעּביא ןיא ךיז טלַאה סָאװ ,גנול

 לעטירטָאמס רעד--!דנַאװ ַא זיא סָאד ?ןהעז טליו רהיא--
 סע זַא--.ץלָאה ןעטלױפוצ רעקיטש ןעקעטש ן'טימ סױרַא-טגָאלש
 ףרַאדעּב ןעמ !דנַאװ ַאזַא ןופ ןעפיול וצ סָאװ ָאטשינ רָאג זיא
 ץ'טימ ןָאהט קַאה ַא ,ןעפיולוצ ךָאנרעד ,טירט עכילטע .ןהעגּבָא רָאנ
 טפול יד .טײז רענעי ףױא ןיוש טויב וד ןוא-- דנַאװ ןָא ּפָאק
 ,עמרוט עגיטָאלּב ַא ללֿכּב ,טלַאק זיא רעטניוװ .ערעווש ַא זיא

 .סָאלש רעטרעװַאשזרעפ רעסיורג ַא טלירּב סע
 ,לעטַארױדַאנ רעד סיוא-טיירש--! גיטרַא---

 ַא סױא-טסקַאװ סערַאנ יד ייַּב ןוא ןעטייק ןעגנילק סע
 ,טעקיגשזרָאטַאק הרוש

 ןעפָאלטנַא עמרוט ןופ ןענעז אחסּפ גָאט ןעטשרע םעד
 עמרוט עצנַאג יד סָאװ ,ףיורעד טקוקעג-טשינ ,ןעטגַאטסערַא ייווצ
 רַאפרעד ןוא "טרָאװנרהע שיטנַאטסערַא רהיא, ןעּבעגעג טָאה
 ,טדימשעג עלַא טציא ןענעז

 -ייוצ-לגעי יד ןופ היר "רעד .ענשוד ןוא טֿפײּפ זיא סע
 סָאװטע טשירפ ,דנעװ יד ןעגנַאהעּב ןענעז סע עֿכלעװ טימ ,ןעג
 ,טפול ענעסָאלשעגניײא יד ּבָא

 .עיצַאליטנעװ םוש ןייק

 ,לַאטש טימ ,עקטסוּפ טימ טקעמש סע

 =טנַאטסערַא ןופ שטָאֿכ ,סיּפע ןופ שטָאכ רכז םוש ןייק
 -גײא וצ גנוּבערטש םוש ןייק ָאטשינ ,טייקשײּתיּבה- -לעּב רעש

 ,זיא-סע-ליפ שטָאֿכ ךיז ןעגדרָא

 ךיז ןעפרַאװ ןעטרעפוק עשיטנַאטסערַא עגידנעטש יד וליפא
 ןעגױא יד ןיא ןעטלעז רהעז ךיוא

 ןעצַארטַאמ עגיצומש עטלעקיוועגפיונוצ טימ טערַאנ שגידעל
 ,פָעק יד יב

 .מורַא'גָא םורָא-טריצַאּפש סערָאג עגידעל עגױַאדיד רעיא
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 ןוא ,ןייּב ןוא טוה ,קע םענעּבױהעגפױא'נַא טימ ,ץַאק עטקילפעג
 .ןעטנַאטסערַא יד וצ ךיז טעשטשַאל |

 דנוה ַא ,ץַאקַא :תויח ּביל רהעז ןעּבָאה ןעטנַאטסערַא יד
 ןעּבָאה ייז זַא ,ךילגעמ ."רעמונ רעדעי ןיא ןעניפעג ךיז זומ-

 וצ ךיז ןעהיצעּב תויח רָאנ לייוו ,רַאפרעד זיולב ּביל יקַאט יז
 | .ןעשנעמ וצ יו ,ייז

 ,שיט ןייק טשינ וליפא -- שיט ַא טהעטש רעמונ ןעטימניא
 ,ןעסָאגעגנָא זיא קנַאּב ן'פיוא ,קנַאּב עלָאמש עגנַאל עֿכױה ַא רָאנ

 טשינ ךָאנ ןעהעטש סע ןוא טיורּב ךעלקיטש ךיז ןרעגלַאװ סע |
 .,סעקיניישט ענעמונעגוצ ןייק

 -עג סע ואוו ,רעמיצ םענעי ןיא טַארוקַא ןיירַא-ןעמוק רימ
 ,"סעקינעקשטַאט , יד ךיז ןעניפ

 | !ילּכ-ליּפש ןייד רָאנ זייוו .ַאק-ונ--
 -רעפ ןעטייק יד ,טעּפירקס לעגעװ עטרימשעג-טשינ סָאד

 ןייז רעטנוא זנוא טרהיפ "קינעקטטַאט, רעד ןוא טלעװ ַא ןעגנילק
 ,עקשטַאט

 - ףעגנַאל א טימ זיא --- ייווצ זופ ַא ןופ אשמ ַא--עקשטַאט יד
 .ןעטייק-סיפ יד וצ טדימשעגוצ טייק

 ,ןעטייק-דנעה יד יצ ןערעוו טדימשעגוצ יז טגעלפ לָאמַא

 יד ףױא ןעטייק ןַאהטעגנָא ןעטלעז רהעז ןערעװ טציא רעּבָא
 -רעפ ךילנהעװעגנוא נא סיּפע טהעגעּב ןעמ זַא ןעדייס ,דנעה

 | ,ןעֿכערּב
 טרהיפ םוטעמוא--ןהעג טשינ לָאז טנַאטסערַא רעד ןיהואוו

 / .שקשטַאט יד רע
 -קעװַא ,לעטעּב רעדנוזעּב ַא ףױא רע טּפָאלש רהיא טימ

 / .טעּב ץרעטנוא לעקניװ ןיא יז גידנעלעטש

 --} עקטטַאט רעד וצ טּפשמ'רעפ וטזיּב רהָאי לעיפיוו ףיוא

 /  .,ךיא גערפ
 קינעקשטַאט רעדנַא'נַא טָאה םהיא זיּב ןוא ,ייווצ ףיוא--

 ,רהָאי יירד עצנַאג רעגעלעג ןעגיזָאדמעד ףיוא ןעּפָאלשעג
 | ,רעגעלעג םוצ וצ.העג ךיא
 רעד ןופ ןעבירעגסױא קרַאטש ץלָאה סָאד ןיא טנעפָאקוצ
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 | יײץלָאה סָאד טייק יד טסייּב רהָאי ףניפ ,טייק-

 רימ טקרעמעּב -- ! ןעּבירוצ ךיוא טרעוו סָאד ןוא ,ץלָאה --

 .קינשזרָאטַאק ַא גיד'הרוחש-הרמ-

 -רעדנוא ןעוועג רָאג טלָאװ יז--ערעווש ַא זיא ףָארטש יד

 -עגסיוא טשינ לָאמַא ךיז ןעטלָאװ ןעטנַאטסערַא יד ןעוו ,ךילגערט :

 - ,רהיא ןופ טהור-

 ,ןיטולחל ,ןעצנַאגניא טנַאטסערַא םעד ןעדימשוצנייא רעווש

 יז ןעּפעלש ןוא ףייז טימ ןעטייק יד ןָאךערימש ייז

 םגה ,ןעטנַאטסערַא יד ןופ ףליה רעד טימ סיפ יד ןופ ּבָארַא

 "עב ,ןעטייק יד ןופ טיירפעב ,וא ,העװ קרַאטש טוהט סָאד

 | .עקשטַאט רעד ןופ ךיוא ךיז ייז ןעיירפ-

 .ןעפיױלטנַא סעקינעקשטַאט יד זַא ,וליפא טפערט סע

 ? ךייא לב ייז ןעטייּברא--

 -רָאג טסעװ ,טשינ סעמרוט ערעדנַא ןיא ,ָאי רימ = ייּב--

 ,קלָאפ ַא לָאמ ןייא ןיוש זיא סָאד :יײיז טימ ןעֿכַאמ טשינ

 ןהָא ןעטכייל ןעגיוא יד .רע'מינּפ עזייּב--םורַא ןוא םורַא

 ןיא ןוא--ןעקילּב עטרעטיּברעפ ,עזייּב ,עטלַאק ,גגונּפַאה םוש ַא;

 ןעצַאלּפ טעװ ,ךיז טכַאד ,טָא-טָא ,םייוסי ןוא לַאג ךיז טהעז ייזי

 .ןעשגעמ "?עטבורּפעג, עגיזָאדיד ןופ דלודעג יד:

 ,קילּב ןייא ןעטעגרעפ טשינ לָאמנײק לעװ ךיא

 רעטנעגילעטניא'נַא סעקינשזרָאשַאק יד ןעשיווצ ןַאהרַאפ

 טקישרעפ זיא סָאװ ,רעװקסָאמ ַא ,װעריזָאק ןעמָאנ ן'טימ ,שנעמ.

 .ססנידרעטילימ ם'ניא ןעֿבערּברעּפ-ןילּפיצסיד ַא רַאפ ןערָאװעג .

 סָאװ ,רענדָאמ ַא רַאפ סָאװ רעּבָא ,טכיזעג שיטַאּפמיס ַא

 !קילּב רעכילקערש ַא רַאפ-
 ,ךו טקנירט סָאװ ,רענייא ַאזַא ,ךילנײשרהַאװ ,טקוק ױזַא

 ןוא רעסַאװ ןפיוא לָאמ ןעטצעל םוצ ףױרַא-טמיװש רע תעשבי

 ןענָאק ךיז לָאז ןעמ סָאװ ,טשינרָאג ָאטשינ--םורַא ךיז טקוק

 יהא ,טשינרָאג ָטשינ ,ףליה םוש ןייק ָאטשינ .ףיורעד ןעטלַאהנָא!

 טייקעגדונ-טיוט ַא טימ ,גנונפָאה םוש ַא ןהָא ,ןעלַאװ ןוא ןעלַאו רֶעט

 םוצ ּבָארַא גידנעגייױש טהעג ןוא םורָא ךיז רע טקוק ,גיוא ןיא)

 .ןמַאק ַא ןהָא ,דגורג
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 : | | ;ןיילַא יז ןיױוש ןיא יי רעּבָא .קילּב ןימ ַאזַא ףיוא ןעקוק וצ יא רעווש ןוא . | { רעכיג רָאנ--
 | /  ,גגוש .-רָאפסױא'נַא רעטנוא ןעהעטש סָאװ ,טנױזַא ןוא ןעטסידיוװיצ .-פר ,ענעפָאלטנַא ןעטנַאטסערַא-ןעטייק יד ןעשיווצ ןַאהרַאפ
 ; סָאװרַאפ 'וד--
 .,דרָאמ ַא ןיא דשח א ּבילוצ--
 | ?וד--
 ,הבנג ַא רַאפ--
 ?וד--
 ,דרָאמ ַא ןיא דשח ַא ּבילוצ---|
 | ,לוק םענעסָאלשטנע .ןעטסעפ ַא טימ טגָאזעג טרעוו סָאװ ,רעפטנע רעפרַאש רעגיצרעה .-בעפָא'נַא ךיז טרעה--! ןעשנעמ ייווצ ןופ ךרָאמ ַא  רַאפ-- | } סָאװרַאפ וד ןוא-- 5 ,,ךשח ַא 'בילוצ , *..,דשח ַא ּבילוצ, "...דשח ַא ּבעילוצ,
 | ,דרָאמ ַא ןעגנַאגעּב ייֵנֵסָאד ופ רֶע ןיא טציא ,.ןוא .ןימרעט-עגרָאטַאק ןייז ןעוועגּבָא ןיוש ----,לעטירטָאמס רעד טרעלקרעד--! רע זיא טסינָאלָאק ַא--

 1 טצ'גרה'רעד וטסָאה עשז-ןעמעוו-- |
 ,לעטַאריזדַאנ ַא ןוא ןירעניואווטימ ןיימ---
 | }סָאװ .ּבילוצ--
 ןיימ --!וד ּפָאק רענרעצליה -- ,ךיא גָאז -- ,שָאירװ,, ."יז טטגָאלש ,טפעלש רהיא טימ טסּבעל וד .טסָאּפ ן'פיוא ןערהיפקעװַא יז לעװ רע טגָאז- ךיא , .ןעמונעג .ןוא---ןעמוקעג ןײלַא לעטַאריזדַאנ רעד רעּבָא זיא ,ןעגנַאגעג טשינ יקַאט יז טלָאװ .ןערָאװשרעפ יִז ןעמ -ָאנ סטָאג טימ ,םימחר רהיא יב ןעטעּבעג ךיז ךיא ּבָאה ."ןהעל ;טשיג טסעוו -- ךיא גָאז --- ,שָאירװ --."קינשזרָאטַאק ַא טסינָאלָאק ַא טימ ,היד טימ ךיא ּבָאה ןעקילג ַא רַאפ סָאװ ,לעטַאריזדַאנ ך'טימ ןעּבעל ןהעג לעװ ךיא ןוא ןהעג לעװ ךיא , .טעװעלַאּבעג ףיז לעטַאריזדַאנ ן'טימ ,ןעװעלַאּב ןעּביױהעגנָא ךיז טָאה--

 :טשיב יז ךיא לעװ ריד ןוא .ןעוועג טשינ רהיא ףיוא זיא רעגניפ
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 *! רימ יז ןעמהענוצקעװַא טשינ עװַארּפ םוש ןייק טסָאה ,ןעּבעגּבָא
 !םוק ןוא ןָא ךיז והט !טשינ ןעמ טגערפ--,רע טגָאז--,ריד יב,
 :רעהירפ ןעוועג-הרתמ ייז ךיא ּבָאה--'!םהיא ףיוא וטסקוק סָאװ
 .-ידנע רעטיּב ךיז טעװ סָאד םורָאװ--,ךיא גָאז--,טשינ סע טוהט,
 !ןעשַארטס וצ ךָאנ ךיז טסגעוורעד וד--,רע טגָאז--,ַאהַא, ".ןעג
 לעװ ךיא .רעצרַאק ןיא ןעסעזעג טשינ גנַאל ,םינּפא ,ןיוש טזיּב
 הע טָאה "!ןעציז דלַאּב רימ ייּב וטסעװ ,ןָאהט ספיּפ ןייא רָאנ
 ,,,טרהיפעגקעװַא ןוא ןעמונעג יז

 ףעניא רעד ייּב טרעטיצעגפױוא טרעװ טסינָאלָאק רעד
 ,גנורענירע

 .-ערד ןעמונעג טָאה רימ ןוא--טרהיפעגקעװַא יז רע טָאה--
 םעד ןעמונעג ךיא ּבָאה ,ךיא טכַארט ,"עשז-טרַאװ, .חמ רעד ןעה
 .ץטימ ןעגנַאגעג ןענעז יײז .טַאהעג ךיא ּבָאה לעסקיּבןַא--טְקיּב
 ןעפיולרָעפ וצ ,עלעגעטש ן'טימ ,עגיט רעד טימ ךיא וא געװ
 -עֹנֹּבֶא ןוא ןעגרָאּברעפ ךימ ךיא ּבָאה ךָאנרעד .געװ םעד רעהירפ
 ףױא טכַאל יז ,ןעכַאל ןוא ןעהעג ייז ,ךיא העז ,ייז טרַאװ
 ןוא םהיא רעהירפ .קע'נַא טֿכַאמעג דלַאּב ךיא בָאה ,,,םהיא טימ
 !ןהעז לָאז יז--רהיא ךָאנרעד

 ןופ המקנ ןעמונעג טסינָאלָאק רעד טָאה ,"קע'נַא טֿכַאמעג,
 .רעסעמ ץטימ טעװעקטעשוצ טושּפ ייז טָאה רע .סעּפורט ערעייז
 ךהעז טזָאלעג ךיז טָאה גנורעטיּברעפ ,לַאג ענעּבילקעגנָא ךס ַא
 .סעפורט יד רעּביא המקנ רעשיניצ ,רעש'היח רעגיזָאדרעד ןיא

 ףיא ,ןָאהטעג ּבָאה ךיא סָאװ ,טשינ ןיילַא קנעדעג ךיא--
 ..ןעמוקעגנָא טשינ םהיא זיא ײז סָאװ ,ןעדירפוצ ןעװעג רָאנ ןיִּב
 ףעװעג רעװש ךיוא זיא סע ןוא

 .-ומטוג ץנַאג ַא טימ ןַאמרעגנוי ַא ךָאנ ןיא טסינָאלָאק רעד
 טוָאל ,טלהעצרעד רע תעשּב ,ןעגױא יד ןיא רעּבָא .םינּפ ןעגיט
 חד יה ,טייקנעסָאלשטנע ןוא ןעליו ךס ַא ןעקרעמ ךיז
 ;טַאהעג ביל אמתטמ יז טסָאה-/--

 ,טעגרה'רעד טשינ טלָאװ ךיא .טַאהעג ביל יאדוא ,וג--
 ..טַאהעג ביל טשינ טלָאװ ךיא ןעװ

 יףערעטלע'נַא רעטנוא-טחעג--! עידָארָאגַאלבָאקָאטיװ עשַאװ--
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 ץטימ טייז רעד ןיא דיר ךיא תעשּב ,לעטירטָאמס םוצ רעיופ
 סָאװ ."עמרוט-ןעטייק , רעד ןופ ןעיירפעּב ךימ טסייה-- ,טסינָאלָאק
 לג ענדונ .געט יירד ףיוא קעװַא ןעצנַאגניא !ןָאהטעג ךיא ּבָּטִה
 א טעּפַאשטָאּפ ,רָאג סָאד .ןעקנורטעגנָא ךימ ,ךיא ּבָאה--ןערָאװ
 ךימ ןעמ לָאז סָאװ וצ ָאט .טעילוהרעפ ןוא ןעפנָארּב לעשעלפ
 | יי ? ןעטלַאה

 ,ןעפױלטנַא רעטייוו טסעװ ,לרעדורּב ,טסגייל וד--
 ?ןעפיױלטנַא ךיא לָאז סָאװ ּבילוצ ,לעמיה ןיא עטַאט--

 רעד ךיז טצלעמשוצ--!טכעלש ןעד רימ זיא עמרוט ןיא ,סָאװ
 ןעועג טלָאװ סע ּבױא זַא ,ןײלַא ךָאד טסייוו רהיא--.,ןַאמ-הרבח
 רהיא ,גָאט ןעטוג ַא ןוא ,"ץרָאב, ןעמונעג ךיא טלָאװ ,טכעלש
 סָאד ויא ץרָאּב ,ןייז טשינרָאג ןָאק רעסעּב זַא ,ןײלַא ךָאד טסייוו
 .עגרָאטַאק רעד רַאפ לעטימ עטסעּב

 רעטייווצ ַא טגערפ--? ןעטלַאה גנַאל ךימ ָאד טעװ רהיא--
 ?ןעטלַאה גנַאל ָאד ךימ טעװ ןעמ ,גערפ ךיא--.,לוק ןעּבירט ַא טימ-

 | .ךָאנ טהעג גנושרָאפסױא יד--
 רעװ ךיא ,רהָאי עטרעפ סָאד ןיוש ךָאד ץיז ךיא רעּבָא-

 ּבָאה ךיא !רימ ןיא ךָאד טצַאלּפ טלודעג יד !טקיטשרעד ךָאד
 | | .יןעוועג-הדומ ךָאד ךימ:

 ,ןעװעג-הדומ ךיז טסָאה וד סָאװ ,גינעו ךָאנ זיא סָאד--
 ,טגידנעעג טשינ ךָאנ ךיז טָאה גנושרָאפסױא יד

 חֹּכ ןיק רהעמ ןיוש ּבָאה ךיא זַא ,ךייא גָאז ךיא רעּבָא--
 ,טשינ

 -עגעג סָאד ןעמ טָאה סָאװ !עידָארָאגַאלּבָאקָאסיװ עשַאוו--|
 -ַאטרַאק סָאד !ןעסע טשינ ךָאד ןָאק ןעמ ?עדנַאלַאּב ַא רַאפ ןעּב
 ןיא אחסּפ ףױא זיא סָאד ןוא !ןעטינשעגמורַא טשינ זיא לעפ
 ..ןעּבעג שיפ ןעמ טגעלפ לָאמַא .,.סָאד

 ,סױרַא-ןעהעג רימ
 ..ןעזָאלסױרַא ןךימ טלָאז רהיא ,ךייא גָאז ךיא ןוא--
 ...עשַאװ !גנַאל ךָאנ ,עידָארָאגַאלּבָאקָאסיװ עשַאװ--
 -געה ןעטיורג ַא טימ ריהט יד טסילשרעפ לעטַאריזדַאנ רעד

 ח הי 2 ,סָאלש ןעגידנעג



 1 | ,ןילַאֿכַאס

 ַא ךיז טגָארטרעד ריהט רעגעסָאלשרעּפ רעד רעטניה ןופ
 ,תולוק ןופ עכורעװַאז

 עמַאס יד ןופ ענייא זיא .עמרוט-ןעטייק רעקסווָאקַאטרָאק יד
 -ַאס ףיא סעמרוט עטסגיד'אחינ-טשינ עמַאס יד ןופ ,עטסרעטסניפ
 ,ןילַאֿכ

 ךייא ףיוא ןעּבָאה ,רהיא ןיא ןעניואוו סָאװ ,יד זַא ,ךילגעמ
 -פַאהלעקע'נַא ךיוא רָאנ ,ןעמהענעגנָא-טשינ ַא זיולּב טשינ טֿבַאמעג
 ;קורדנייא ןעט

 ,רעצ ןעֿפילשנעמ ןעסיורג ַא רַאפ ןעהעטש רימ ,ןרעה עניימ
 טעװ טלָאמעד ,ץרַאה ן'טימ ןערעהסיוא ןעמ ףרַאדעּב רעצ ַא ןוא
 עכילשנעמ ךס ַא ןערעהרעד "טייקש 'היח, רעגיזָאדרעד ןיא רהיא
 .בעלעג "ןעשיניצ , ם'ניא ,םירוסי ךס ַא -"לַאג , ם'ניא ,ןעוװיטָאמ
 ,,,שואי ךס ַא--רעט

 ןעהעג ,"עמרוט-ןעטייק, רעד ןופ ףיוה ןעגיצומש םעד ךרוד
 ,"גנולייטּבָא-סגנורעסעּבסױא רעד ןיא רעּביא רימ

 ,עמרוט עײרֿפ יד

 ,טײּברַא רעד ףיוא ןענעז ןעשנעמ יד
 ײד ןוא עטסָארַאטס רעד ןעּבילּבעג זױלּב ןיא עמרוט ןיא

 -ישט, יד ללֿכּב ,,סעקינשַארַאּפ , יד טסייה סָאד-- ,"ןעגנוי-רעמַאק,
 ,טַאּפש ןיא ייז טפור עגרָאטַאק יד יװ ,"סעקיגווענ

 וצ.טּביױלק ןעמ ,טמָאר ןעמ ,טצַארק ןעמ ,טרהעק ןעמ
 ,ןעמ טגינייר םוטעמוא
 ןערָאזוא עשירעלַאמ רהעז ןעמ טֿפַאמ ןעגייווצ-לגעי יד ןופ

 ,דנעװ יד טימרעד טריצעּב ןעמ ןוא



 .ש טיװ ע טָארָא ד בה | 64

 / -ַאנ ,טעװ טלָאמעד ןוא ,ָאװטסלַאשטַאנ ףיוא טרַאװ ןעמ
 ,טציא טָאה יז יװ ,הארמ ַאזַא ןעּבָאה טשינ עמרוט יד ,ךילריט
 | ,טלַאטשעג רעגידעֿכָאװ רעכילנהעוועג רהיא ןיא

 ץעגרע ייס ןוא קסװָאקַאסרָאק ןיא ייס--עמרוט עיירפ יד
 ןימ ַא ןופ קורדנײא'נַא טושּפ טכַאמ ,ןילַאכַאס ףיױא שרעדנַא
 ,םיחרוא-תוסנכה

 ,םיחרוא-תוסנכה ןעטכעלש ַא רהעז ,ןעגיצומש ַא רהעז ןופ
 ןופ םיאורּב עטסגיד'הרצ עמַאס יד טלעמַאועגפיונוצ ןיא סע ואוו
 ,תולדי ןעשיטדָאטש

 .גיר ןעגעװ ,טפול ןעגעװו טשינ ךיז טגרָאז רענייק ואוו
 ,ענעיגיה ןעגעוו ,טייק

 ! ןעגנַאגעגקעװַא ןוא ןעפָאלשעגסיױא ךיז ,ןעמוקעג
 ! ןירַא דרע'רד ןיא העג ןוא--
 ,טֿכיל גינעוו ךרוד-ןעזָאל ןעּבױש ערַאטש עגיצומש יד
 ,דנעװ יד ייּב ןוא רעמַאק רעדעי ןופ ןעטימניא--סערַאנ יד
 -רעד וצ טשינ ,ןעצַארק וצ רעסעמ ַא טימ שטָאכ--ץומש

 ,ףייז טימ ןעשַאװ
 רעטערּב יד ףיוא ןעמ טּבױה ,עגָאלדָאפ יד טשַאװ ןעמ זַא

 ,עגָאלדָאּפ רעד רעטנוא ּבָארַא טושּפ טניר עטָאלּב יד ןוא
 .  .,דליּב ןימ ַאזַא וצ טַארוקַא ןעמוק רימ
 -ָאמס רעד ּפָאק ןטימ טלעקָאש--! םיריזח ,םיריזח ,ךַא--

 יד ןעװעג גידלוש זױלּב ןעטלָאװ ןירעד יװ טקנופ ,לעטירט
 ,"םיריזח,

 ןירַא טשינ רעיש רע טכירק--עקעטש ן'טימ בורּפ ךיא
 רעטנוא ןופ עטָאלּב רערעטיש רעד ןיא ןישרַא ןעּבלַאה ַא ףיוא
 ,עגָאלדָאּפ רעד

 .עמרוט יד טהעטש ץומש ןוא עטָאלּב רעגיזָאדרעד ןיא ןוא
 .ןעשנעמ יד ןעמעטָא ןעפמַאד עגיזָאדיד טימ

 -ָאמס רעד טגיטעטשעּב--! עמרוט עטכעלש ַא רהעז ,רהעז--
 רעּבָא ,ךילטכייפ זױלּב זיא סע ,השק'שינ ךָאנ זיא טציא-- לעטירט
 .עמרוט עטכעלש ַא רהעז ,רהעז .טלַאק זיא רעטניוו

 רעמונ ַא סיּפע ןיא רהיא טעװ עמירוט רעדעי ןיא טעמּכ



 85 .ןיל א א ס

 רעטשרעדָאפ רעד ףיױוא ךילנהעװעג טגנעה יז ,לעדיפ ַא ןהעז

 רעד יײּב רעייט סרעדנוזעּב זיא סָאװ ,ץלַא טגנעה סע ואוװ ,דנַאװ

 -ילק ערעסעּב יד ,לעדליּב-קרַאמ ַא ױזַא ,דליּב גילייה ַא--עמרוט

 ; -לע טהעטש דנַאװ רעגיזָאדרעד ןעּבענ .טָאה רענייא ּבױא ,רעד

 / טרעהעג סָאװ ,?עגייר ַא, ךרע-יפל ,טעּב ערעדנוזעּב ַא ךיוא בור-יּפ

 .עטסָארַאטס םענעגָאהטעגנָא-"ןייר, גידנעטש םעד וצ

 .עגרָאטַאק רעד ייּב טנעמורטסניא רעטּבילעג ַא זיא לעדיפ א

 סעקינשזרָאטַאק יד ןופ םענייא ּבָאה ךיא זַא ,קנעדעג ךיא

 יקסװעיָאטסָאד ואוו ,'זוה ןעטיױט, ןופ ענעצס ענעי טלהעצרעד

 רעלדיפ א ןָא-טגניד סָאװ ,קינשזרָאטַאק ןעטעילוהוצ ַא טּביירשעּב

 ןוא םהיא רעטניה גָאט ןעצנַאג ַא םורַא ךיז טלעּבמָאּב רענעי ןוא

 ,לעדיפ רעד ףיוא טלעּבמיצ
 .טהערפרעד טושּפ ךיז טָאה קינשזרָאטַאק ןיימ
 .טָאה שנעמ ַא !יקַאט סע ןעמ ףרַאדעּב םעד וצ ,טָא-טָא--

 וצ טגיליװעּב רהיא ןעכלעװ ןעגעװ ,שנעמ רעד !טעילוהוצ ךיז

 .ןעּבירשעּב גיטֿכיר טָאה ,ןעדייר
 .ןעװעג לָאמַא ןיא סָאװ ,סָאד ןעּבירשעּב טָאה רע רעּבָא--

 עטשרע יד זיא לעדיפ ַא .טציא ךיוא ןיא ענעגייא סָאד--

 .טנעמורטס רעֿכילהערפ ַא ,ןָאהט עילוה ַא ליװ ןעמ ּביוא ,ךַאז

 -ַאק רעד סָאװ ,רעדליב ןעגנַאהעג ןענעז רעמַאק ַא ןיא

 ןענעז רעדליּב יד ףיוא .טלָאמעג ןײלַא טָאה װעיַאּבַאּב קינשזרָאט
 דרעפ ףיוא ןעטייר סָאװ ,ןעלַארענעג טלָאמעגסױא ןעוועג

 !רעלַאמ רעד זיא ואוו ןוא--
 .רע טציז רעצרַאק-לעצניײא'נַא ןיא .רעצרַאק ןיא טציז--
 ַאנ ןוא דליּב ןייא ןעמהענ לעװ ךיא ,טָאװ טסייװ וד--

 ךָאד ףרַאדעּב רע .ן'װעיַאּבַאּב ןעּבעגּבָא םהיא טסלָאז .לּבור ַא ריד
 ענשימוא ךיא בָאה-!רעקוצ ףיוא ,קַאּבַאט ףיוא ןעּבָאה אמתסמ

 -ורֹּב ןייז ןעֶּבעגּבָא שנעמ רעד טעװ יצ ,ןעבורּפוצסױא ןעבעגעג
 ,םהיא ןופ רהעמֿכָאנ טונימ רעגיטציא רעד ייּב טדייל סָאװ ,רעד

 ! ןעבעגרעּביא טסלָאז ,עשז-קנעדעג--
 ! סיוועג ,ונ--
 ןערָאװעג ןעבעגעגרעּביא טשינ ןיא דלעג סָאד
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 .שטיװע טָאר ָאד א

 ,ןעטַאטשקרעװ יד

 ,טוג רהעז ןעטײגרַא--ןערימש ,רעדיינש ,רעטסוש ,סרעקָאט ,סרעס -ָאלש ,טערַאילָאטס ןופ---ןעטַאטשקרעװ רעקסווָאקַאטרָאק יד
 ,ןעטַאטשקרעװ רעקסווָאק .ַאסרָאק יד ןיא טײּברַאעגסױא טרעװ סָאװ ,לעּבעמ ןעש ץנַאג ןהעז ןעמ ןָאק ,קָאטסָאװידַאלװ ןיא רַאגָאז עטמַאעּב ליפ ייּב
 ,ףיוה-עמרוט ן'פיוא ָאד ךיז ןעניפעג ןעטַאטשקרעװ יד
 -ַאטשקרעװ עגיזָאדיד ןיא ךיוא ןעפָאלש רעטייּברַא עכנַאמ

 ןוא "דנעוו עטעקַאנ, יד ךָאנ ןרעמַאק-ןעטַאטשקרעװ יד ןיא ןײרַא -טסהעג וד תעשּב ,המשנ רעד ףיוא טרעװ רעטכײל סיּפע ,ןעט
 .עמרוט רעד ןופ תולד ןעסיורג םעד

 .שי'ּתיּבה-לעּב סָאװטע טימ טרָאפ ָאד טקעמש טפול רעד ןיא
 ,ךיז ייּב סיּפע טגָאמרעּפ ,סיּפע ךָאד טָאה רעדעי ,טייק

 .'בוט-םוי יד ןיא--לעטסנידרעפ גיטייז ַא ןעּכָאה ןעשנעמ
 .עמרוט רעד רַאפ ןעטײּברַא טשינ ףרַאדע ןעמ ןעװ ,געט עגיד

 -ץּביא'נַא סיּפע ױזַא רעװ ,לעטעּב ַא סיּפע סָאה סע רעװ
 | | ,עלעקטַאמש גיר

 ,"ענשזרָאטַאק, ענױזַא טשינ ןענעז רע'מינּפ יד ךיוא ןוא
 ןעכילשנעמ ןעלעדײא'נַא קעװַא ייז ףיוא ךָאד טגעל טייּברַא יד
 ,לעּפמעטש

 ןָאק טנַאטסערַא'נַא יװ ,ןהעז טליװ רהיא בוא רעּבָא--,"עצ .ַארּפ-ןעפַאלקש, ןימ ַא ,ענעגנואווצעג ַא זיא עצַארּפ יד
 טנעז רהיא ּבױא ,טײּברַא רע גיסיילפ יװ ,ןרעג יװ ,ןעטײּברַא
 יז םהיא רהיא טלָאז ,ןירעד טריסערעטניארעפ טָאװטע שטָאכ
 | ,ןעּביױל



 יה .ןיל ַא כ ַא ס

 ,גיטנעק ,(ךיש עשיטנַאטסערַא) סעטָאק עגיטרַאסיױרג ,ךַא--
 ,טיײּברַא לעקיטש ןייפ ַא ןעכַאמ ןָאק ,הכאלמ-לעב רעטוג ַא

 .(+ןעטלעז רהעז ןעמ טרעה עגרָאטַאק ףיוא טרָאװ טוגַא
 ,טנהעװעג טשינ ןיא ןעמ ןענלעװ וצ ,טרָאװ עטוג סָאד

 ,ץימש עטנהעוועג יד יװ ,קורדנייא רהעמ קינשזרָאטַאק ן'פיוא טֿפַאמ
 ךיז טסיגוצ ,טיײּברַא רעד רעּביא טרָאװ טוג ַא ןעמ טגָאז

 טמהענ רע ,םינּפ ן'פיוא לעכיימש רעטיירּב ַא רעטייּברַא סעד
 טֿכַאמ רע סָאװ ,טײּברַא'נַא סיּפע טרעפוק ןייז ןופ סיורא דלַאּב
 ,רהיא טימ ךיז טמהירעּב ןוא ?טייז רעד ןיא ,

 טכַאד !טײּברַא עטוג א רַאפ סָאװ ,ענייפ ַא רַאפ סָאװ ןוא
 -עּב ןעצנַאגניא יז זיא ךָאד ןוא ,עװשעדָאּפ ַא יװ רהעמ טשינ ,ךיז
 | | ,ןערָאװא טימ טהייז

 רַאפ רערעיײט םהיא טלהָאצ ןעמ לייװ ,רַאפרעד טשינ ןוא
 ,טײּברַא "ןייז; ּביל טָאה רע לייװ ,רַאפרעד רָאנ ,טײּברַא רעד
 ַא יװ טקנוּפ ,לעוויטש ַא ןעש ױזַא טגידנערעפ ןוא ךיז רע טערַאטס
 םהיא ןיא סָאװ ,טנַאילירּב םענעטלעז ַא טפיילש רערילעבויטסנוק
 | | ,ןעלעפעג ןײלַא

 יד טוג ןענָאק סָאװ ,ןעשנעמ ןעגָאז טסױמוא טשינ ןוא
 -ַאמ טריסערעטניארעפ סָאװטע יז טלָאװ ןעמ ןעװ זַא ,עגרָאטַאק
 רעגינעו ןעבעגעג עגרָאטַאק יד טלָאװ ,טײּברַא רעד ןיא לעירעט
 ןעטלָאװ ןעשנעמ רעגינעוו ןוא ןעטסיווידיצער ,רעליּפש ,רעליופ
 : | ,ךילקערש ױזַא ןעלַאפעג

 לג לָאמנײא ךימ טָאה ץטװָאױדנַאטקעלַא טסָאּפ ם'ניא יװ ,קנערעג ךיא (+
 ,טסינָאלָאק רעֿכיל'רוּכש ַא סָאג ןיא טסירג

 ! ץירּפ ,ףלעה טָאג--

 ! ןעֿפלעה תמאּב לָאז טָאג--

 ,לצ :רַאג ן'זיב טגיונרעֿפ ךיז ,לעטיה סָאד ןעמונעגּבָארַא טָאה טסיגָאלָאק רעד
 { טגָאזעג ןוא ,טרהירעגנָא דרע יד דנַאה רעד טימ טעמּכ ,רעגירעדינ ךָאג ,ןיינ

 ,ךייא רשיי ןעסיורג א ,ןעטיורג ַא--

 .שנעמ רעגדָאמ ַא טָא ,וטסקנַאד סָאװרַאֿפ --

 .טרעֿפײנעעג רהיא טָאה םירָאװ רהעז .רעֿפטנע ןעטוג ן'רַאֿפ--
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 ,"ץיפָאזָאליפ , גונעג רעּבָא

 ,דליּב-עגרָאטַאק רעטסניפ ַא ײנסָאד ןופ ןעּבָאה רימ
 רעטרעּפמולעגמוא רעסיורג ַא רעּביא טיײּברַא ל'רוחּב גנוי ַא

 ָאד טהעטש ,טגידנערעפ ןיוש זיא סָאװ ,עטייװצ ַא ,ענמורטי
 ,ייּברעד:

 } םיתמ ןעד ןַאהרַאפ--
 זַא ,ןעגָאז טקישעג ןעמ טָאה טערַאזַאל ןופ רָאנ ,ָאטשינ--

 וצ רימ ןעטיירג ,ונ .ןייז ןעלעו סעי
 ,קָאװשט ַא סעּכ טימ ןיײרַא-טקַאה גנוי רעד

 -עג רעילָאטס רעטוג ַא רָאג !םידש טימ ןָאהט וצ ּבָאה--
 רעד !רהיא טסייוו רשפא .טײּברַאעג וועיק ןיא ן'רענייפ ייּב .ןעוו:
  !ופט !סענמורט ָאד ךַאמ טציא ןוא ,ןיזַאגַאמ-לעּבעמ רעטשרע

 !רעֶהַא ןעמוקעג וטזיּב סָאװרַאפ ןוא--
 ,טעטיזרעווינוא רעװעיק רעד ןיא דרָאמ ַא רַאט--
 ? ךיוא ט'לזג'עג---
 עטיירּב ַא ךיז ךַאמ .ט'לזגעגנָא ךס ַא !ךיוא ט'לזג'עג--

 .ענעשעקי
 ?גנַאל ףיוא ןוא--
 ,ןימרעט ַא ןהָא--
 ,ןוא ןעלירּב ןיא רעקשטעטלַא'נַא ךיז טציז טייוו טשינ ןוא

 יד ןיא ךעלעקעוושט עילָאװַאּפ רע טּפַאלק ,ןעגיוּבעגנייא קרַאטשי
 ,?סעטָאק,.

 !בעל-עדייז ,ָאד גנַאל ןיוש--
 .נירפ רע טרעפטנע--רעה רעּביל ןיימ ,גנַאל טשינ--

 ,גנַאל טשינ--.ךילד!
 ?סָאװרַאפ ןוא--
 ,טע'גרה'רעד עניימ עטלַא יד--
 {בייוו סָאד--
 טּבעלעג רהָאי ןהעצ .ןעוועג עצינווָאּבולָאּפ ַא ,ױזַא . ,ןיינ--

 !ןעגנַאגעּב אטח ַאזַא טציא ןוא ,המשנ ןיא המשנ:
 / ןהעשעג ויא סָאװ--
 רימ ןעּבָאה עיסָאדָאעפ ןיא .עטלַא יד ןערָאװעג-עגושמ--
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 -עג ,רעטײּברַא ןעטוג א רַאפ םש ַא טַאהעג ּבָאה ךיא ,טניואוועג-
 טלָאװרעּפ רהיא ךיז טָאה ,ונ ,דלעג טַאהעג ןוא ליטש ךיז טּבעלי

 .ןעמהענוצ םיבורק יד ןעלעו ,ןעּברַאטש רע טעװ, ,דלעג סָאד
 .ָאד ןוא ",דלעג סָאד ןעמהענוצ ןוא ןע'מס'רעפ םהיא ךיא לעוװ
 .ךיא, .עגנוי טימ ןעטפעשעג ןערהיפ ןעּבױהעגנָא ךָאנ יז טָאה
 ,הבשחמ רעד ףיוא טַאהעג ץלַא יז טָאה--"! ןע'מס'רעפ םהיא לעווי
 ,לעגיטש ןייא ןיא ףלעװ ייװצ יװ ןעּבעל רימ זַא ,ךיא העז
 ךימ ךיא קערש .רעדנַאנײא ןעגעג ןהייצ יד סיוא-ןעלעטש סָאװ
 ,רעדיװ ,יז ;ןע'מס'רעפ יקַאט ךָאד ןָאק יז םורָאװ---רהיא רַאפ-
 ,קרעמעּב ךיא זַא ,טלהיפ יז םורָאװ ,רימ רַאפ ךיוא ךיז טקערש
 ױזַא ,רעװש ױזַא ןעועג טלָאמעד רימ זיא ,ךיז טוהט ָאד סָאװי

 ןוא ןעמונעג ךיא ּבָאה .,,ןעטלַאהעגסױא טשינ ךיא ּבָאה ,..רעווש
 ,טע'גרה'רעד?

 .ןַאהרַאפ טשינ ָאד ןענעז סעמַארד ערעסָאװ ,ערעסָאװ ןוא

 *.לעֿכלָאטיּפש , סָאד

 רעד ךיוא זיא קסווָאקַאסרָאק ןיא לעֿכלָאטיּפש-עמרוט סָאד
 עמרוט ענעגייא יד ךיא ןוא קעװצ ן'טיול לָאטיּפש רענעגייא/
 ,רעטקַארַאֿכ ן'טיול

 ןייק טשיג טגעל ןעמ ואוו ,טרָא ַאזַא זיא לעכלָאטיּפש סָאד
 ,הור ןיא ךיז ןעגיטיונ סָאװ ,םיאלוח ערעווש סרעדנוזעּב-

 עטלַא--"סעקישטשלעדָאגָאּב, יד ךיוא ףיוא ךיז ןעטלַאה ָאד
 ּבילצ רעדָא הלחמ ַא ּבילוצ ןעּבָאה סָאװ ,ענױזַא ,עגנוי ןוא-
 .ןעטײּברַא וצ טייקגיהעפ יד ןערָאלרעּפ רעלהעפ ַא סיּפעי

 --טייקכילמעווקעּב ןייא רָאנ ןַאהרַאפ זיא לעֿכלָאטיּפש ןיא



 יש ט י װ ע ש ָא רָא ד .װ | 70

 --רעפ ַאזַא ךיוא ָאד ןיא טפול יד .טעּב ענעגייא ןייז טָאה רעדעי

 ,עמרוט ןיא יװ ,ענשוד ןוא עטקיטש
 .--יקסנימרוס רָאטקָאד רעד טעטלַאװרעפ לעכלָאטיּפש ן'טימ

 "רעד ןעֿכלעװ ןעגעװ  ,*רָאטקָאד-עמרוט רענילַאֿכַאס רעטלַאנַא,
 | ,תולעּפתה עסיורג טימ טדערעג טָאה לעטירטָאמס

 'יד טימ ! רָאטקָאד ַא לָאמ ןייא ןיוש זיא רָאטקָאד רעד-- |
 -ערַא עכַאװש ןייק !ןעֿכײלגרעפ וצ טשינרָשג םהיא זיא עגיטנייה
 ָשלַא ןוא דנוזעג ןענעז עלַא טעמּכ ,טשינ רע טנעקרענָא ןעטנַאטס
 "טּבױה ןוא טנַאטסערַא'נַא םחיא וצ טמוק .טײּברַא רעד וצ ןעגיוט
 !עגיטנייה יד סָאװ ,סָאד טשינ "!שָאירוװ,--ןעגָאלק ןָא ךיז

 'ףהיא טנָאק ,רָאטקָאד ַא רַאפ תמאּב סָאד ןיא סָאװ רעּבָא
 | ,טקַאפ ןעגידנעגלָאפ םעד ןופ ןייז-רעשמ ךייא

 זָאֹּב ןיא ךיז טָאה "לװַאלסָארַאי, רעפמַאד ם'נופ זָארטַאמ ַא |
 ,רעסַאװ ןעגידוז טימ ּפָאק םעד טהירּבעגּבָא

 .-נַאג רעד ,םינּפ סָאד :ךילקערש ךיז רע טָאה טהירּבעגּבָא
 -=מרָאפ רעטכידעג ַא סיּפע ןופ קורדנייא'נַא טכַאמעג טָאה ּפָאק רעצ
 .עסַאמ רעזָאל

 טמוק ,יקסנימרוס רעטקָאד םוצ ןעקנַארק םעד ןעמ טקיש
 : רעפטנע'נַא

 ןעּבָאה ייז ,ףיש רעד ףיױא ןערהיפּבָא םהיא ןעמ לָאז--
 ,רָאטקַָאד םענעגייא'נא ףיש רעד ףיוא

 "ןעפַאה ןיא ןעֿכילקילגנוא םעד ןערהיפ טפרַאדעּב ןעמ טָאה
 .םוא ךיז טעװ סע ןענַאװ זיּב ,טייצ העש עטוג ַא ןעטרַאװ ,ןיײרַא
 .רַאטש ןיא הלוח םעד ןערהיפ ךָאנרעד ןוא לעפיש סָאד ןרוהעק
 ַא ףױא ,גערּב ןופ טסרָאיװ ןעּבלַאהטרעדנָא ייּב גנוגערפיוא רעק
 | ...רעפמַאד ןעסיורג םוצ לעפיש ןעגידנעלקַאװ

 .ְצללֲא יד ןהעטשרעפ טכער ןענָאק טשרע ןעמ טעװ טציא
 ףָאטקָאד םעד ןעגעװ עגרָאטַאק ףיוא םורַא-ןעהעג סָאװ ,תוישעמ
 ,יקסנימרוס

 :ךייז טרעדנואוורעפ שממ ךימ טָאה טהיא טימ סעומש ַא ןיא
 : . ףָארטש-ּבײל וצ גנוהיצעּב עגיצרַאה טעמּכ ,עֿכיײװ

 . {רָאג ןוא ,ןעצירפשעּב טעװ ןעמ--
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 .לעמילב ַא ןעגעו טדערעג ךיז טלָאװ סע יו טקנו
 -עּב, עגיזָאדסָאד טגָאזעגסױרַא האנה ַאזַא טימ טָאה רע ןוא

 | ."ןעצירּפש
 -עּב ךיז רימ ןעגיטפעשעּב !ןָא טשינ זנוא טהעג רע רעּבָא

 ,ןעּפיט-עמרוט טימ רעס
 -נָא שיטנַארפ וליפא ,ןייר--שנעמ רענעסקַאװרעד ַא זיא טָא

 - ,ןָאהטעג
 סָאריּפַאּפ ַא טימ ןעמוג םעד ךרוד ךיז רע טנערּב ענשימוא

 ,לעכלָאטיּפש ןיא ןעגיל ןענָאק לָאז רע--,דנואוו יד טלעּבירגוצ ןוא
  ?ןעטיײּברַא טשינ ךיז טליװ סע ,סָאװ--
 ןעוועג--.עקנַארק יד ןעכַאל--! ןעטייּברַא טשינ סָאװרַאפ--

  רַאפ ןעּבירטעגֿפרוד םהיא ןעמ טָאה ,"רעמונ, ןיא עטסָארַאטס ַא
 -=ונ, ןיא ןעגױא יד ןעזייװ וצ טציא ךיז רע טמעש ,ונ .הבנג ַא
 -וצ-.טציא ,ערַאנ ןייז ףיוא ןעפָאלש ךיז רע טגעלֿפ ױזַא ,"רעמ

 ַא ,ָאװטסלַאשטַאנ; ןעװעג רע זיא ױזַא .ןעמעלַא טימ ןעמַאז
 ,עלַא יװ ,קינשזרָאטַאק ַא--טציא רעּבָא ,קינװָאנישט

 /  ,טֿכבַאל עגרָאטַאק יד

 זיא עּבילנעגייא ןייז :רהעז ,םינּפא ,טדיל רעמירָא רעד
 ,טגידיילעּב קרַאטש

 | {ןקז ,וד ןוא--
 -ץפ טשינ ! עידָארָאקסעשַאװ ,ךיא ןיִּב קינלעדָאגָאּב ַא טָא--

 ,ךיא ּבעל טֶא ,ןעמעלַא ןוא ךיז רעגירעּביא'נַא ,רהעמ ןיוש גיה
 !ךיא סע קעיַאּפ םעד

 !ןעװעג ָאד ןיוש ןערהָאי ךס ַא ןוא--
 יד ןופ .ךס ַא ּפעלק רעּבָא ,ליפױזַא טשינ ןיוש ןערהָאי--

 טלָאװעג ,ןרעדנַאװ ןעגנַאגעג ריּביס ןיא ךָאנ ,ךיא ןיּב סעגַאידָארּב
 -עג יװַא רעּבָא ,טּפַאכעג ךימ ןעמ טָאה ןעשיוטסיױא לזמ םעד
 וצ טשינ ,ןהעטש וצ טשיג .טציא ךָאנ להיפ ךיא זַא ,ןעגָאלש
 ָאד רעוש ,דייוועגניא ןייק טשינ ,גיטנעק ,ןיוש ּבָאה ךיא .ןעגיל
 טציא ..,ןעּבילּבעג ךס ןייק טשינ רעּבָא ! רעוש יװ ,ךַא ,ןעציז וצ
 .ליפ טשינ ןיוש

 ?ןעכיגניא ךיז טגידנע ןימרעט רעד ,סָאװ--
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 ,ןעּברַאטש לעװ ךיא ,ןיינ--
 ,רע גיטכיזדניווש-שינָארֿכ ַא--ייברעד
 | !ןעפלעה ןעמ ןָאק סָאװ ,ונ ...ָאי ...ָאי-- !ךילקערש םהיא רַאֿפ זיא טפול יד ,רָאטקָאד ,רעּבָא-- ..ןערָאװעג דנװעג ךיא טלָאװ טייז רענעי ףיוא טָא--

: 
 םעמייר

 ,עמרוט-ןעיורפ יד
 ,עמרוט עסיורג ןייק טשינ
 ןעױרפ יד .ןהעצ ןעשנעמ ַא רַאפ "רעמונ, ןייא ןעצנַאגניא

 טיג ןעמ : ןילַאכַאס ףיוא עגרָאטַאק ערעדנַא'נַא רָאג ָאד ןעּבָאה
 ."סנירעניואווטימ , טלַא ןעטסינָאלָאק יד ּבָא ייז

 ףעטנא ךיז ןעניפעג סָאװ ,ענעי רָאנ ןעציז עמרוט ןיא
 | ,גנושרָאפסױא'נַא

 ,ןעיורפ ייווצ ףיוא ךיז ןעּביױה ,ןירַא-ןעמוק רימ זַא
 ,ןעטסיווידיצער-ןירעדרעמ ַא ,,ןיסעקרעשט עטלַא'נַא--ענייא

 ,טשינ שיסור תוא ןייק טהעטשרעפ סָאװ
 .-וג רעקטַאיװ ןופ עטרעױפ ַא ,יורפ עגנוי ַא--עטייווצ יד

 .עגנָא טָאה יז סָאװ ,רַאפרעד עגרָאטַאק ףיוא ןעמוקעג .עינרעּב
 ןַאמ םעד ןענע'גרח'רעד וצ ןכש םעד טדער

 ? סָאװרַאפ --

 ,םהיא טימ טֿכַאמעג-הנותח ךימ ןעמ טָאה טלַאװעגרעּביא --
 זַא ,טניימעג ּבָאה ךיא .טַאהעג ּביל ךיא ּבָאה ןכש םעד רעּבָא
 -עג םהיא ןעמ טָאה ,ןהעג עגרָאטַאק ףיא ןעמַאװצ ןעלעוו רימ'
 | ,ןעטייווצ ַא ןיא ךימ ,טרָא ןייא ןיא טקיש

 .ןעכערּברעפ ןעטלעז ַא ןעגנַאגעּב יז זיא ןילַאכַאס ףיוא ,ָאד
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 ףהיא טגידייטרעפ יז טָאה דנעה יד ןיא רהעװעג טימ
 | ,"רעניואווטימ ,|

 -עז ןעשנעמ ןיינ .טסינָאלָאק ַא טימ טגירקוצ ךיז טָאה רע

 .ןעגָאלש ןעמונעג ןוא ןעלַאפעּב םהיא ןענ
 ,ןײרַא עטַאֿכ ןיא ןָאהטעג ףרָאװ ַא ךיז יז טָאה טלָאמעד

 ןעטסעּב ןעטשרע םעד ןיא ןעסָאשעגסױא ןוא סקיּב םעד טּפַאכעג
 ,רעלַאפנָא יד ןופ

 רעניואוװטימ םעד ,טַאהעג ּביל םהיא טסָאה וד ,סָאװ--

 טשיג םהיא טלָאװ ךיא ןעװ .טַאהעג ּביל סיװעג ,ונ--
 1 םהיא רַאפ ןעמהעננָא ךיז ןעגנַאגעג ךיא טלָאװ ,טַאהעג ּביל
 רעטוג ַא ..ןענע'גרה'רעד טנָאקעג ןײלַא ךימ ךָאד טלָאװ ןעמ
 ןוא--ןעבעלּבָא ןעבעל ַא םהיא טימ לעװ ךיא זַא ,טניימעג ,שנעמ
 .ייריד ַאנ טשרע

 ףיז טמהעג ןוא ןערהערט ענעפָאלעגנָא יד סיוא-טשיוו יז
 ,ליטש-רעד ןיא ןענייוו

 רעד ךימ טגיהורעב--! ןעפָארטשעּב טשיג יז טעװ ןעמ--
 יז ןעמ טעװ ךָאנרעד ןוא סעצָארּפ ַא ןייז טעװ סע--,לעטירטָאמס
 ַא רַאפ טסינַאלָאק ַא וצ בושי ןעטייװ ַא ןיא ץעגרע ןעקישקעווא
 -עּבנוא ןילַאכַאס ףיא זנוא ייּב ןענעז ןעיורפ .,.,ןירעגיואווטימ
 ,טּפָארטש

 ,טפָארטשעּבנוא יװ ױזַא ייז ןענעז טייז ןייא ןופ--תמאּב ןוא
 ןופ ףָארטש ערעסערג ַא רַאפ ןייז ךָאנ ןַאק סָאװ רעּבָא

 טָאה סָאװ ,יורפ ַא ןעּבעגּבָא ,ןעטייווצ א יז "ןעגעגּבָא, יװ ,םעד
 וצ ןעוװעג טיירג ןליפא זיא ןוא סייה ,קרַאטש ןעמוקעּב ביל
 -טלַא סיּפֶע ןירעד טשינ רהיא טלהיפ .ןעּבעל ן'טימ ןעריקיזיר

 -ֹּבֶא ןוש טָאה סָאװ ,סניװַא ? סערעווש-רעיוהעגנוא ,סעשיקנערפ
 "ןעּבעגּבָאג גיהור טגעלפ ןעמ תעשּב ,ענזישטשנַאּפ סָאד !טּבעלעג
 ?ץרַאה ןיא ןעּבעל ןעדמערפ ַא טימ ןעליּפש ןוא

 -ֿרודַא סָאװ-רָאנ ןענעז רימ סָאװ ,סעמרוט עטלַא יד ןופ
 ףימ ףיוא טכַאמעג עלעמרוט עקשטיגיילק סָאד טָא טָאה ,ןעגנַאגעג
 קי 255 : .קורדגייא ןעטסרעווש עמַאס םעד
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 ,סרעצרַאק יד
 | ,גיטכיל גונעג רֶעּבָא ,טפול עכילגערטרעדנוא ,עטקיטשרעפ ,ערעווש ,עטֿבײּפ א
 -וָאקַאטרָאק יד ןופ קורדנייא רעניימעגלַא רעד זיא סָאד

 | - ,ףַאװטּפױה רעד ייּב סרעצרַאקלעצנײא רעקס
 סָאװ ,ןעטנַאטסערַא ערעדנוזעּב יד ןעטלַאהעג ןערעװ ָאד

 ַא ךיז ףיױא ןעּבָאה סָאװ ןוא גנושרָאפסױא'גַא רעטנוא ןעהעטש
 יד = ד ,ןעכערברעפ רעווש

 ,ועיעדװַא זיא טָא
 -ּבָא'נַא ןוא טֿכיזעג םהעגעגנָא-טשינ א טימ ,ל'רוחּב גנוי ַא

 יי יי חד | ,קילב ןעגידנעסיוטש
 שיניצ ךילנהעוועגנוא זיא רע
 טרעװ סָאװ ,ףלָאװ ןעזייּב ַא ןופ קורדנייא םעד טכַאמ רע

 ,טגָאיעג
 ןוא ריהט ןופ עלעטרעפ םייּב רע טהעטש גידנעטש ןוא

 ןעליפסיוא טלָאװעג טלָאװ רע יװ טקנוּפ ,ץלָאה סָאד טעיזירג
 -ירגעגּבָא ץלָאה לעקיטש טכער ַא ןיוש טָאה רע ,ךיילגרעפ םעד
 ,ןהייצ יד טפרַאשעג טלָאװ רע יװ טקנוּפ ,טעיז

 .םופ וצ רעּבָא ,10 רהָאיַַא טלַא טציא זיא װעיעדװַא
 .ץלַאפרעפ ַא רַאפ ןערָאװעג טנעקרענָא ןיוש רע זיא רהָאי ןהעצ
 -  ,רעכערּברעפ םעג

 ,עגרָאַאק רעגיּבייא וצ װעיעדװַא זיא טּפשמ'רעפ
 ןעכערּברעפ עטסּברַאה סָאד ןעגנַאגעּב רע זיא רהָאי 4 וצ

 ,ןעמַאמ ןוא ןעטַאט טע'גרה'רעד טָאה רע :טלעװ רעד ןיא
 ט = לי ײ-י =- :. ?ףטע'גרהרעד ייז וטסָאה סָאװרַאפ-- |
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 !דלעג רַאפ ?ןעמ טע'גרה'רעד סָאװרַאּפ .,,ונ--
 -ילצעזעגנוא ןייז ,ןַאמָאר רעצנַאג ַא ויא ןעּבעל ץרוק ןייז

 ענעגנַאפעג ַא--רעטומ ןייז ,ריציפָא'נַא ןעװעג זיא רעטָאּפ רעב

 | .ןיקרעט!
 םעד תעשּב ןעמוקעגפיונוצ רהיא טימ ךיז זיא עטַאט רעד

 ןעמַאװצ דנַאלסור ןייק יז טכַארּבעג ןוא גירק ןעשיקרעט-שיסור

 | ,דניק ן'טימ:

 ביל טשינ ןעּבָאה רעטומ יד טשינ ,רעטָאפ רעד טשינ |
 .גנוי ןעכילקילגמוא ןעגיזָאדמעד טַאהעג:

 דניק סָאד רעּבָא ,ןעשנעמ עכייר ץנַאג ןעוװעג ןענעז יז

 טנָאקעג םיוק טָאה ועיעדװַא ,ןעפרָאװרעּפ ןעצנַאגניא ייז ןעּבָאה:

 | ,ןענעייל
 ,ןעגנַאגעּב טוג רימ טימ ךיז טלָאװ ןעמ זַא ,סיוועג ,ונ--

 !טע'גרה'רעד טשינ ייז ךיא טלָאװ

 ,טלַאק ,גיהור װעיעדװַא טדער ןעכערּברעפ ןייז ןעגעוו

 ,שיניצ
 ךיא טלָאװ .דנעזױט 40--דלעג לעסיּב ןייפ ַא טָאהעג--

 ןעועג רעּבָא ךיא ןיּב ! גיטרַאפ ןוא--דנַאלסױא ןייק ןעפָאלטנַא
 ! שירָאנ ,ןיילק-

 זױלּב רעצרַאק ןופ סױהַא וװעיעדװַא טהעג עגרָאטַאק ףיוא |
 -יר יד רעטנוא "עליּבָאק, רעד ףיא ןעגעל ךיז לָאז רע ,ףיורעד

 ןיא ןעצעז וצ ךיז ףױא רע טהעטש "עליּבַאק, רעד ןופ ןוא רעט

 ,רעצרַאק
 --ןעפיולטנַא טבורּפעג ,ןעטיײּברַא טשינ ןפוא םושּב ליוו רע

 ,טקַאּפעג םהיא ןעמ טָאה
 וצ ןעזיועּב רע טָאה עגרָאטַאק רעד ןּופ טייצ רעד רַאפ

 ,ץימש 800--600 ןעפַאכ:

 ,שיניצ ןוא גיהור ,גיטליגכיילג ךיוא רע טדער םעד ןעגעוו ןוא
 ?ןעטיײּברַא טשינ וטסליוו סָאװרַאפ--
 !ןעטיײּברַא טשינ לעװ ןוא טשינ ליװ ךיא ! ױזַא--
 ךיד ךָאד טעװ ןעמ !תילכּת רעד ןייז טעװ סָאװ ָאט--

 { ןעסיימשרעפ
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 ,טשינ רָאט ןעמ--
 ּוהעװ רעּבָא ךָאד טוהט סָאד--
 ,ןעגָארטרעּביא ןעמ ףרַאדעּב ,העוװו טוהט--
 ;ןעטײּברַא וצ יװ רעסעּב סָאד זיא עשז-ןיוש--
 ןעטײּברַא רעּבָא .גונעג ןוא-- ןעסימשעגּבָא .רעסעּב סיוועג--

 | ,גָאט ןעדעי ,טֿכַאנייג זיּב הירפרעדניא ןופ ןעמ ףרַאדעּב
 !ןעציז וצ טוג רשפא זיא רעצרַאק ןיא ןוא ,ונ--
 ףיא גָאו סָאד רעּבָא .!ןעשנעמ ךָאד ןעציז !השק'שינ--

 :טסיימשרעפ ,ךימ טגעל !טשינ ךיא לעװ ןעטייּברַא :ןעפָא ךייא
 !טשינ ךיא לעװ ןעטיײּברַא רעּבָא ,טױט וצ שטָאֿכ ךימ

 ,ץורדנייא ןערעווש ַא טכאמ רע
 ףופ קורדנײא'נַא טכַאמעג רֶע טָאה ךילנעזרעּפ רימ ףיוא

 | ,"ךרעפ םענעסימשרעפ} ַא
 -יימש ןוא ןעװעטַאק ןיא רדסּכ טלַאה ןעמ סָאװ ,דרעפ ַא

 ןפוא ןיאּב ליו ןוא ןהעטש ןעּבילּבעג ןיא סָאװ ,דרעפ ַא ,ןעס
 לָאז ןעמ ליפיו ,סיוארָאפ טירט א ןעכַאמ טשינ טלעװו רעד ןיא
 ,ןעגָאלש טשינ סע

 םעד ןיא שיטקַארּפ סָאװטע רָאנ ןענעז סָאװ ,טיילרהופ
 ,לַאפ ַאזַא ןיא דרעפ סָאד ןעהורסיוא טושּפ ןעזָאל ,טרּפ

 -יילג ןיוש טלָאװ ,ץימש רעדייא זַא ,ןיז טכַאד רימ ןוא
 -עג רהעמ ךס ַא טלָאװ סָאד ,םָארּב עיצרָאּפ עטוג ַא ןעועג רעכ
 ךעשיאעוורעג ,ןעטגערעגפיוא-ךילקנערק ןעגיזָאדמעד ףיױא טקריװ
 ,לעגנוי ןעכילקילגגוא-ףיט ןוא ןעטפַאהלעקע

 ,ועיַאּבַאּב קינשזרָאטַאק רעשיטקַארּפ רעד--םהיא ןעּבעג
 ,עינרעּבוג רענַאװירע ןופ--רענעמרַא'נַא
 ,טדער רע תעשּב סָאװ ,םינּפ ןעשיטַאּפמיס ַא טימ שנעמ ַא

 .לעֿכײמש רעליטש רעטוג ַא ףיורעד טליּפש
 ּבידנעטש ןעטלָאװ ייז יװ טקנופ ,עגידרעטופ--ןעגיוא יד

 ,טייקגיסילפ ַא סיּפע טימ ןעוועג טרימשעּב
 | ,לוק רעמהענעגנָא ,רעֿכײװ א
 .ליטש ױזַא ,גיצרַאה ױזַא ,ךייוו יױזַא טרער רע
 ,לרעדָא שיטסיטרַא'נַא ךיוא טָאה וװעיַאּבַאּב
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 טנעֿכײצ גידנעטש ןוא ןענעֿכײצ וצ ּביל רהעז טָאה רע

 עטקערטשעגסיוא טימ ןעלַארענעג : עּבלעזסָאד - ןוא - סנייא רע

 -קערטשעגסיוא טימ ךיױא דרעפ ףיוא ןעריּפָאלַאג סָאװ ,סמערָא

 עצנַאג ןייז ןעגנַאהרעּפ ןיא רעדליּב עגיזָאדיד טימ .סמערָא עט

 .רעמַאק
 'טימ לעטכַאש ַא ןיא םהיא רַאפ הנתמ עטסעּב עמַאס יד

 .ןעּברַאפ
 ,,,קילג ליפױזַא טימ ןעגיוא ענייז ןענייש טלָאמעד
 ,םירבח ןענע'גרה'רעד זיא טעטילַאיצעּפס ןייז

 סרעיירפ סיוא ךיז רע טקוק עיטרַאּפ רענעמוקעג-יינַא ןיא

 .ןעפױלטנַא וצ ןָא ייז טדער ןוא דלעג טימ

 עגרָאטַאק רעד ןופ ןעקערש יד רעהירפ ּבָא ייז טלָאמ רע

 .ןעפיולטנַא ןופ טייקטכייל יד ןוא

 טרָאּפסַאּפ ַא ןעגירקסױרַא טעװ רע זַא ,וצ ייז טגָאז רע

 ,רבח רעסייה ַא ןייז טעװ ןוא
 יד סָאװ ,ןרעדנואװ וצ סָאװ ָאטשינרָאג ךיז זיא סע ןוא

 ,לוק ןייז ןופ ןָאט ןעגיצרַאה ןעטוג םעד ןיא ןעּבױלג סרעיירפ

 ,םינּפ ןעשיטַאּפמיס ןייז ןיא ,לעֿבײמש ןעליטש םעד ןיא
 -רעד רע טע'גרה'רעד לעקניוװ-עגייט ןעליטש ַא ןיא ץעגרע

 -וצ םוא ךיז טרהעק ןוא דלֲעג סָאד וצ-טמהענ ,רבח ןייז ךָאנ

 ,עמרוט ןיא קיר
 ליומ ןיא סיּפע טמהענ ,רע טּבעל רעדלעג עגיזָאדיד ףיוא

 יךעלדליּב עטּבילעג ענייז טלָאמ ןוא ןעּברַאפ ךיז טפיוק ,ןײרַא
 לֶעיציפָא ,ןעדרָאמ 6 ןיא םהיא טגידלושעּב עגרָאטַאק יד

 ,"יווצ ןיא טגידלושעּב רע טרעוו
 ןייז ייּב ןערָאװעג טקישעג ןענעז סָאװ ,רעגָאיֿכָאנ יד

 ךיז ןעּבָאה--טירדעּבלַאז ןעפָאלטנַא ןענעז ייז--ןעפיולטנַא ןעטצעל

 ,ןעטייווצ ן'פיוא ךָאנרעד ,ּפורט ןייא ףיוא ןעסיוטשעגנָא רעהירפ
 .ָאלשרעד ךיז ןעמ טָאה סנעכייצ עכילקערש עגיזָאדיד טול ןוא
 .ן'װעיַאּבַאּה וצ ןעג

 םוצ ןערָאװעג טּפשמ'רעפ, ןיא סָאװ ,שגעמ ַא זיא טָא

 ,"ןעּבעל
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 ,רעניימצ י רעד ןיא רעמַאקלעצנייא רעד ןופ ןערהיפרעּבירַא םהיא טעג 1 ןוא ןערעװ טגידנערעפ טעװ גנושרָאפסיױא יד ןעוו ,יד זיא םהזר .רַאפ טונימ עטסכילקערש עמַאס יד רעּבָא ,טייצ רהָאי עֿכילטעי גנושרָאפסױא יד ךיז טהיצ רעגייטש ןעשינילַאֿכַאס ן'פיוא
| 

 ,ןעטכַארט וצ ארומ וליפא רע טָאה טונימ רעגיזָאדרעד ןעגעוו
 ,ןענעיגרה רעד םהיא ןעלעוו ןעטנַאטסערַא יד
 סואמ דנעלע'נַא רַאפ סָאד זיא סָאװ !לעמיה ןיא טָאג

 | |  טיוט- ןופ רערעיײט ךָאד םהיא זיא סָאװ ןוא טּבעל רֶע סָאװ ,ןעּבעלי
 ךיז ןעלעו ןעטנַאטסערַא יד זַא ,קנַאדעג רעגיּבייא רעד

 | / ,גנוגלָאפרעפ ןופ עינַאמ יד םהיא ןיא ןעפורעגסױרַא טָאה ,םהיא ןָא ןייז-םקונ:
 .ןעריצַאּפש ןופ ּבָא וליפא ךיז טגָאז רע ,סױרַא טשינ ץעגרע ןיא רע טהעג רעצרַאק ןופ

 ןופ גנוטיילגעּב רעד ןיא ןהעגוצסרַא ארומ טָאה רע |
 | ,ןעטַאדלָאס

 .ןענע'גרה'רעד טעװ ןוא ןָאהט ףרָאװ ַא ךיז טעװ רעצימע--
 םינּפ סָאד ,סַאלּב רע טרעװ ,סע טדער רע תעשּב ןוא

 ,קערש ַאזַא טימ טליפעגנָא ןערעװ ןעגיוא יד ןוא םהיא טרעביפ-
 רעּביא רעסעמ ַא ןעּביוהעגפיוא ןיוש טלָאװ רעצימע יװ טקנופ
 יה ,ּפָאק ןייז

 ,ּפַאלקטױט ַא ףױא טרַאװ ןוא דרע רעד ףיוא ןיוש טגיל סָאװ ,שנעמ רענעי ןהעוסױא זומ ,אמּתסמ ,ױזַא
 קנַאדעג ןעגיזָאדמעד ןופ ןערעװ עגושמ ,אמּתסמ ,טעװ רע

 .םהיא רַאפ עטסעּב סָאד ןייז רשפא טעװ סָאד ,,ןוא
 צגיּבייא ַאזַא ,ןייזטסואוועב ַאזַא רעדייא ,תעגושמ רעסעּכ

 ,קערש עגיּבייא ַאזַא ,שינרעטיצ



 ,"ךיז טרעסעבעגסיוא,

 -ענוצ םהיא טָאה ןעמ סָאװ ,שנעמ ַא זיא סעד ! ע3ֿ-עֿפ---

 -ישט עשינילַאֿכַאס יד ןופ רענייא רימ טָאה---,דלושנוא יד ןעמוצ

 | | .םהיא ןעגעו טגָאזעג סעקינװָאנ

 .סיוא רעד טָא ןהעשעג זיא סע ןעכלעװ טימ ,שנעמ רעד

 .װַאק ןופ שנעמ ַא ,שַאדַא-דַאלַאּב טסײה -לֵאפ רעשילרעט

 .דרָאמ ַא רַאפ טּפשמ'רעפ ,זַאקי

 -עזעּב לָאמַא ,גיטנעק ,ןוא חּכ ןעלַאנעמָאנעפ ןופ שנעמ ַא

 .רעצלָאטש ַא ןוא רענעטָאלשטנע'נַא ,טייקטסיירד ַאזַא ךיוא ןעס

 .לַאהוצטױא טשינ, ןעװעג םהיא ןופ זיא עגרָאטַאק ףיוא

 | ."ןעט

 רעב ,טײּברַא רעד ןופ טגָאזעגּבָא טשינ ךיז טָאה רע

 למיטשעּב םירבח עגייז ןופ ןעצימע רעדָא םהיא טָאה ןעמ זַא |

 יד ןעֿפרַאװקעװַא רע טגעלפ ,"ןיד-יּפ-לע, טשינ טײּברַא'נַא וצ

 ,טײּברַא
| 

 טָאה ןעמ ּבױא רעּבָא ,גיטרַא ןוא ךילפעה ןעװעג זיא רע

 ןוא ןעּבױהעגפױא ךיז רֶע טָאה ,טרָאװ טֿפעלש ַא טגָאזעג םהיא

 | .ןעגנַאגעגקעװַא

 ,ךיז יז". גנוקרעמעּב ַא טֿכַאמעג רָאנ םהיא ןעמ טָאה

 ,טרעפטנעעג דלַאּב רע טָאה ,"טסיומוא

 ,ןהעצ--רע ןוא טרָאװ ןייא טהיא רהיא--

 םוטעמוא ןוא ,רשוי ףיוא עגושמ ןעװעג טושּפ זיא רֶא

 -עג רָאנ טָאה רֶע ליפימ ,רשוי ן'רַאפ טערַאטסעג ךיז רע טָאה

 2 | | ,טנא

 .,ָאר זיא ווא רע רָאנ ,םהיא רימ טשינ יװ טקנופ--

 -ָאנישט ַא םהָיֵא ןעגעװ טגָאזעג רימ טָאה--,ןרעסעבסיוא ןעמוקע

 ו ןָאט ןעטגידיילעב ַא טימ קיי

 שַאדַא.דַאלַאּב ךָאנ ףיז טָאה םישעמ עגידהזעה || רמִפ
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 | ,ןעסיימש טזָאלעג טשינ
 רע טּפַאכ ,"ץליּבָאק, רעד ףױא ןעגעל םהיא ןעמ ליוו--

 טימ ןערהירנָא זנוא לָאז ןעמ ,טשינ ןעּביױלרעד רימ, .ןעגָאלש ךיז
 רימ ןעלעװ ,דנַאה רעד וצ ןעמוק רָאנ טעװ סע רעװ !טורַא
 סָאװ ,ונ .רע טיירש--! רעסעּב טשינ טעּפעשט ! טיורק יו ןעדיינש
 . ןעכַאמ םהיא טימ וטסעוו

 טשימעגניירַא ךיז טָאה -- ! ןעסיײמשּבָא טוג ןוא ןעדניּב --
 ,סעומש רעזנוא ןעוועגייּב זיא סָאװ ,רעצימע

 ןוא ןעדניּב םהיא וטסעװ טנייה !ךייא רשיי ןעסיורג ַא--
 ןיא רעסעמ ַא ןעקַאהנײרַא ריד רע טעװ ןעגרָאמ ןוא ןעסיימשּבָא
 ,ןעסַאּפש וצ ךילרהעפעג זיא רעזַאקװַאק עגיזָאדיד טימ ,טייז

 -- ןעּפָאלעגנָא זיירק רעקסווָאקַאטרָאק ן'פיוא זיא לָאמנייא
 .לעטירטָאמס רעיינ ַא--ןעּפָאלעגנָא רָאנ ,ןעמוקעג טשינ שוריפּב

 רוטַאנ ַא ,עלַאסָאלַאק תוחּכ , רעשיגרענע'נַא רהעז שנעמַא |
 סערודעצָארּפ ַא רַאפ סָאװ, .רענעסָאלשטנע'נַא רהעז ןוא ןלזג ַא ןופ
 ,"!גונעג ןוא עדרָאמ ןיא ?סָאװ ךיא סייוו ,ןעטרָאד

 רע ,ן'שַאדַא-דַאלַאּב טקישעגּבָא ןעגיזָאדמעד וצ ןעמ סָאה
 ,"ןעמהעננייא , םהיא לָאז

 ,סוארָאפ ןערָאװעג טגָאזעגנָא ,ךיז טהעטשרעפ ,זיא םהיא
 ,הרוחס ַא רַאפ ןיא סָאד סָאװ

 ,טרַאװעג טָאה קסווָאקַאסרָאק ץנַאג
 !ןייז סע טעװ סָאװ--
 ןעלהעצרעד ןילַא לעטירטָאמס רעשיגרענע רעד לָאז רָאנ

 ,םעד ןעגעוו
 ,ךיא העז ,עירַאלעצנַאק ןופ סױרַא ױזַא רימ ךיא העג --

 עזָאּפ יד .ַאזַא לעּפיט ַא סיּפע רימ טהעטש ןעטנַאטסערַא יד ןעשיווצ
 טשינ רע טמהענ לעטײה סָאד ,גיד'הזעה ,טסיירד טקוק ,עיירפ ַא
 ןעצָאלג ןוא ןעהעטש ,ָאד ךיז ןעניפעג סָאװ ,עלַא ןוא (*ּבָארַא

 .רעהַא טקישעג טהיא טָאזו ןעמ סָאװ גילוצ טסואוװעג טָאה שַאדאידאלאב(*
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 "?ןעמעװ רעװ זרעגייטש ַא ,ןייז סע טעװ סָאװ, : ןעגוא יד טימ
 וד, :וצ ךיא העג .עיציּבמַא יד ןעדייר ןעמונעג רימ ןיא טָאה
 ?ּבָארַא טשינ לעטיה סָאד וטסמהענ סָאװרַאפ ,רעגױזַא ןוא רענױזַא
 רעד טימ ןָאהטעג רהָאפ ַא ןוא *!ּבָארַא-טהענ לעטיה סָאד ?ַאה/

 ,סיפ יד ןופ דלַאּב--רע !דנַאה

 ,דרע רעד ןופ טונימ ענעגייא יד רעּבָא ףיא רע טגנירּפש
 ןעגָאלש, :רימ ףיא ךיז טפרַאװ ןוא ןרָאצמירג ןופ עגושמ
 *נ ךיז וטסעוװ

 .ייווצ דנעה יד טימ ןָאהטעג רהָאּפ ַא לָאמַאכָאנ ךיא ּבָאה
 םהיא ןעמ טָאה ןעט'שלח'עג ַא ןוא ,טולּב ,סיפ יד ןופ דלַאּב

 .ןעגָארטעגקעװַא
 -נייא ןיא טַאדַא-דַאלַאב ,טגידנעעג ןעוװעג זיא לעוד רעד

 .ןערָאװעג טליטשעג
 -ןײרַא םהיא טעװ רע זַא ,ךָאנרעד טניימעג ןעמ טָאה --

 -עג גידנעטשנָא ץנַאג ךיז ,ןיינ רעּבָא .טייז ןיא רעסעמ א ןעזָאל
 ,עטמַאעּב ערעדנַא יד טלהעצרעד רימ ןעבָאה--.,ןעטלַאה

 ;טנייוועג קרַאטש רהעז ,עקדַאלַאּב טלָאמעד טָאה טנייוװעג--
 -יװשעג .טדערעגסױא טשינ טרָאװַא םעניק טימ געט עצנַאג
 ,ןעטנַאטסערַא יד טלהעצרעד רימ ןעּבָאה--,ןעג

 טנָצקֶעּב ךימ ּבָאה ךיא ,ן'שַאדַא-דַאלַאּב ןהעזעג ּבָאה ךיא
 ,םהיא טימ

 / ,טרעסעּבעגסיוא תמאּב ךיז טָאה שַאדַא-דַאלַאּב

 ,ןעסיימש ךיז טזָאל רע .ןעלדיז ,ןעגָאלש םהיא ןָאק ןעמ
 -ינעג וצ סא יקַאט םהיא טמוק רעטפע ןוא ,ליוװ ןעמ ליפיוו
 ,רענגיל ַא ,בנג ַא ,רוּכש ַא ןיא רע םורָאװ ,גונעּת ןעגיזָאדמעד ןעס
 ףיוא ,טייהניימעג ַאזַא ,ךַאז ע'סואמ ַאוַא ָאטשינ } רוסמ ַא ,יאמרַא
 לָאז ,"רלושנוא יד -ןערָאלרעפ, טָאה סָאװ ,רעגיזָאדרעד רעכלעוו
 ,גיהעפ ןייז טשיג

 יזא יװ ,ךיז טעראטס ןוא רָאפ טוהט רע -- רעליופ ַא
 ,ןרעדנַא'נַא ףיוא טײברַא ןייז ןעפרַאװעצפױרַא

 וצ טרעהעג רֶע ןוא טנייפ םהיא טָאה עגרָאטַאק עצנַאג יד
  ןייק ןוש ןעכעה סָאװ ,טײל ענעי וצ טסייה סָאר ,'סעמַאכ, יד
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 רעטסַאהרעפ עמַאס רעד זיא סָאד } ךיז ןיא טשינ ןעסיוועג קנופ
 ."עטסגרע יד ןופ עטסגרע, עגיזָאדיד ןעשיווצ וליפַא ןעשנעמ סַאלק

 תשעמ רעד ןעגעװ טגערפעג ,בגא-ךרד ,םהיא ּבָאה ךיא

 | .לעטירטָאמס ן'טימ
 דלַאּב רעּבָא ,ןערָאװעג רעטסנרע סָאװטע זיא שַאדַא-דַאלַאּב

 דנַאה רעד טימ ןָאהטעג ךַאמ ַא טלעֿכיײמשוצ טיירּב ךיז רע טָאה
 +טגָאזעג ןוא

 ,(*.,!ליּב םַאדרָאמ ענעמ .ָאנליס-- =
 ,גנורעסעּבסיוא ןייז ןוא שַאדַא- -דַאלַאּב זיא יױזַא טָא

 .רעסעדָא ייווצ ײז

 ייװצ ןעּבעגעג עמרוט רעקסװָאקַאטרַאק רעד טָאה סעדָא
 | : .רעהעטשרָאפ

 ,וָאקינשָאּפַאש ןוא יקסנילּברעוװ
 .ןעטסַארטנַאק ערעסעױג ייווצ ןעלעטשוצרָאפ ךיז רעווש

 ןעסולאּפ ייווצ ןענעז סָאד--װָאקינשַאטַאש ןוא יקטנילּברעוו
 / .עגרָאטַאק רעד ןופ

 רעד ןיא ָאד זיא סָאװ ,ץלַא ןעלמַאופױא לָאז ןעמ ּביוא
 .ּבָא סָאד ןעזָאל ןוא סעגירעדינ ,סעניימעג ,סעטֿפעלש עגרָאטַאק
 יד ןייַג יקסנילּברעװ טעװ ,ןעשטעווקסיוא ךָאנרעד ,ךיז ןעצעז
 עגרָאטַאק רעד ןופ ץנעסע-טְניווְק

 ,ףָאװטּפױה רעד ףיוא טנעקעּב ךימ ךיא ּבָאה םהיא טימ

 .שטשטטַשפעג קרַעטש רהעו*
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 -ַאי ייוצ ןופ דרָאמ ַא ןיא דשח ַא ּבילוצ ןעסעזועג זיא רע ואוו

 | ,ןעּביורעּב וצ קעווצ ן'טימ רעגָאּפ

 ךיא רע זַא ,תועובש עטיט טימ ךיז טרעוװש יקסנילּברעוװ

 רע ,דרָאמ םעד ןעװעגיײּב רָאנ זיא רע .גידלוש המשנ יד טָאג
 ןעמוקעּב טָאה רֶע ,טע'גרה'רעד ייז טָאה ןעמ יװ ןהעזעג טָאה

 ,טע'גרה'רעד טשינ טָאה רע רעּבָא ,ןעגייווש רַאפ קלח ןייז

 | .ןעּביױלג םהיא געמ ןעמ ןוא
 -לעװ ףיוא ,טייהניימעג ַאזַא ךָאנ ָאטשינ זיא סע םורָאװ

 --ָאלש ַא ןעליוק ןָאק רע .גיהעפ ןייז טשיג לָאז יקסנילּברעװ רעכ
 ַא ,דניקיא ןעקיטשרעד ,םענעדנוּבעג ַא ןענע'גרה'רעד ,ןעגידעפ
 ,ןקז ןעֿכַאװש ַא ,יורפ עקנַארק

 -עּב וצ קעװצ ן'טימ ,ןעשנעמ ייווצ ףיוא ןעלַאפנָא רעּבָא

 ,.יגיהעפ טשינ יקסנילּברעװ זיא ףיורעד--ייז ןעּבױר

 / --,סייה רהעז רע טריטסעטָארּפ---ךייא טעּב ךיא ,טגָאז ,ונ--
 ןענע'גרה ןוא ּפָאקַא ןעהערדרעפ רימ ךיא לעװ סָאװ ילוצ
 רענעריוּבעג ַא ,קילושז ַא רָאג ַא ךיא ןיּב רוטַאנ ןופ זַא !ןעשנעמ
 א ןָאק יצ ,טגערפ ןוא דנַאלסור ץנַאג ךרוד-טהעג !בנג-ענעשעק
 ףיא לעװ !ןעֿכַאלסױא ךייא טעװ רעדעי ? ןענע'גרה בנג-ענעשעק
 ! רעינָאּפַאי ןענע'גרה ןוא ןעמהענ ןענירד-ןעטימניא רָאג

 *!טעטילַאיצעּפס, ןייד ,סע טסייה ,וטסָאה--

 --!סעדָא ןיא ןעוועג רהיא טנעז ,ךַאפ ןיימ ,סיוועג ,ונ--
 .םענייא ןופ עילימַאפ יד ןָא-טפור יקסנילּברעװ קיגשזרָאטַאק רעד |

 --םורד ןיא רעלוּפָאּפ ץנַאג ןעוועג לָאמַא זיא סָאװ ,טַאקָאװדַא'נַא
 ןעט-8 ןיא .ןעגערפ םהיא ייּב רהיא טעװ !םהיא רהיא טנָאק
 רעד ייּב ,דַארגטעװַאסילעי ןיא--טגידייטרעפ ךימ רע טָאה רהָאי
 סרעטופנעּפָאש ייװצ ,לּבור דנעזוט ן8 ןעמונעג .ק עשלַארענעג
 ייּב רהיא טעװ ,טלהָאצעּב טַאקָאװדַא םעד לבור 800 .לרעפ ןוא
 רע טעװ ,שנעמ ַא רַאפ יקסנילּברעװ ןיא סָאװ ,ןעגערפ םהיא
 ,טליו רהיא ןעמעװ יײיּב ןעמהענ ךייא ןָאק ךיא ! ןעגָאז ןיוש ךייא
 ךיא לעװ ,טליוו רהיא בוא ,טליװ רהיא ןעו ,טליו רהיא סָאװ
 טעװ רהיא ןוא--ענעשעק רעד ןופ סיּפע ןעמהענסױרַא ךייא
 --ק טשריפ םייּב ןעמ טָאה וועיק ןיא .ןעקרעמעּב טשיג וליפא
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 רעד תעשּב--הבנג עסיורג ַא טֿכַאמעג-טרעהעג רהיא טָאה רשפא
 עניימ ךיוא ןעּבָאה סָאד ,דנַאלסור ןופ גנוציירק רעגירהעי-000
 = ! ןָאהטעג דנעה

 .ץלָאטש ךיז טלהיפ ןָאט סיקסנילברעוו ןיא
 ןעטרָאד ןענע'גרה ןעמהענ רָאג ךיא לעװ גנולצולּפ ןוא--

 ,טצומשעּב טשינ ןָא-ןעריוּבעג ןופ ךיא ּבָאה דנעה יד !סעקישטנָאּפַאי
 טשינ ןוא ןעמהענ סע ךיא ןָאק ,ןעמהענ סיּפע ךיא ליוו םיוק
 -עּב ךיא .,טליו רהיא ןעמעוװ ךיא ןָאק ןערַאנּבָא ,ןענע'גרה'רעד
 ןײלַא ןוש רימ טעװ ןעמ ןוא ,ּפָאקַא ןעהערדרעפ רָאנ ףרַאד
 זַא רעּבָא ,רעמַאקלעצנייא ןיא ָאד ךימ ןעמ טלַאה טָא ,ןעּבעג
 ךיא ּבָאה ,ןָאק יקסנילּברעוװ סָאװ ,ןעזייוועּב יז טלָאװעג ּבָאה ךיא
 .ןעזיוועּב

 -יל סע ואוו ,סייװ רע זַא ,טרעלקרעד טָאה יקסנילברעוו
 ןעמ סָאװ -- ,ךעלכלעפלעּבייש --ךעלכלעפ יד ט'נּכשמ'רעפ ןעג |

 .סיוא ייז ליװ ןעמ ּביוא רעּבָא ,רעינָאּפַאי יד ייּב ןעמונעגוצ טָאה
 ,"ןעשנעמ ןעגיטֿכיר, ַא ןוא לּבור 52 ןעבעג םהיא ןעמ לָאז ,ןעפיוק
 ןּכשמ-לעּב םוצ דלעג סָאד ןעקיש ןענָאק לָאז ןעמ ןעֿכלעװ טימ

 טָאה סָאװ ,ַאקנילג 'ה ,עינָאלָאק רעד ןופ לעטירטָאמס רעד
 זיא ןוא ן'יקסנילּברעװ טּבױלגעג טָאה ,גנושרָאּפסױא יד טרהיפעג
 ,לּבור 22 ןעּבעג וצ ןערָאװעג-הצורמ

 !טּבעלקרעפ ןוא טרעװנָאק ןיא דלעג סָאד ןירַא ןיילַא טגעל--
 ןיא דלעג סָאד טגעלעגנײרַא ןײלַא טָאה אקנילג 'ה

 ,טּבעלקרעפ ןוא טרעװנָאק
 -עּב עכילטע טרעוונָאק ןמיוא טכַאמעג טָאה יקסנילּברעװ |
 ,םינמיס עשיטנַאטסערַא עטמיטשי

 ףיא ןעכלעװ טימ ,ןעשנעמ ןעגיטכיר סעד רימ טיג טציא--
 .לַאשטַאנ ןעּבעגסױרַא םורָאװ ,ףלעג סָאד ןעקיש טנָאקעג טלָאװ
 | ,טשינ ךיא ןָאק ָאװטס

 טָאה יקסנילּברעװ ,טַאירוּב ַא סיּפע ןעּבעגעג סהיא ןעמ טָאה

 : םהיא ןעּבעגעג ,גיוא .ףיא .גױוא םהיא טימ טדערעג

 יהט ןיא + ןעפַאלקנָא ףרַאדעּב ןעמ ױזַא יװ ,םהיא טגָאזעג ,סערדַא

 , -   ףעדײר וצ סָאװ ןוא
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 !ןערילרעפ טשינ טרעװנָאק םעד רימ טסלָאז ,רָאנ-העז--

 ןיא טַאירוּב סעד טקוררעפ טָאה ןײלַא יקסנילּברעוו ןוא

 ,טרעוונָאק םעד םיזוב

 'ה רימ טלהעצרעד -- ,ךַאװטּפױה ןופ סױרַא רימ ןעהעג --

 םעד ןיא ןעלפייוצ ןָא סיּפע ךיא ּביוה -- ,םעד ןעגעוו ַאקנילג

 ןענעפע ןוא ןעמהעג רָאג -- ,ךיא טכַארט -- ,רימָאל, ,ןינע ןעצנַאג

 ךיא לעװ -- ,רעטייו ןיוש ךיא טכַארט -- ,ןייג --",טרעװנָאק םעד

 יד ןעּבעג טשינ טעװ ןוא ןעקרעמעּב רענעי סע טעװ ,ןענעפע

 ךיא ּבָאה ףוס-לכ-ףוס ;טשינ רעדָא ,ןענעפע רעדָא ",ךעלֿכלעפ

 .טנעפעעג--ןעטלַאהעגסױא טשינ

 טָאה יקסנילּברעװ .לריּפַאּפ ַא ןעגעלעג זיא טרעװנַאק ןיא

 -נָאק םעד טשיטעגרעּביא ןוא ץנוקַא ןעֿכַאמ וצ ןעויוועב ןיוש |

 ,טרעווי
 ,םהיא וצ עיזיווער ַא טימ ןעפרָאװעג דלַאּב ךיז ןעמ טָאה

 ןיא יװ ױזַא ןענעז לּבור ןהעצ ןוא ןענופעג לּבור 42 ןעמ טָאה

 ,ןײרַא רעסַאװ
 -יימש -- ! טזָאלעגרעּביא ךיז ךיא ּבָאה עצַארּפ ןיימ רַאפ--

 !ַאה ,ןָאהט וצ טײקשירַאנ ַאזַא--הּפצוח טימ יקסנילּברעװ טלעכ

 טשינ ּבָאה ךיא .ץנוק ןעצנַאג םעד טֿכַאמעג ענשימוא ּבָאה ךיא

 זַא ,טלָאװעג ךיא ּבָאה ךייא ןעזיײװ רָאנ ,טפרַאדע דלעג סָאד

 . ןעסָאלשעגגײא ןיּב ךיא שטָאכ ,לעגייטש ַא ןיא ץיז ךיא שטָאֿכ

 "יא ןערַאנּבָא ךיא ןָאק ןעגעווטסעדנופ ,רעמַאקלעצנייאינַא ןיא

 -ע'גרה ,ןעדיינש גנולצולּפ ןעמהענ ךיא ןָאק ,טגָאז ,ונ ,ּפָאק ן'רעּב

 !ןעשנעמ ןעג
 ו טע'גרה'רעד טָאה ןעמ יװ ,ןהעזעג ךָאד טסָאה וד רעּבָא--

 ייּברעד ןַעוװעג ןיּב ךיא .ןהעזעג יקַאט ךיא ּבָאה ןהעזעג--

 -עלוצ ךיוא לָאז ךיא ,ןָאהטעג ףור ַא ךימ ןעמ טָאה ,רעטכעװ ַא

 ןעמ טָאה .ןרסמ טנָאקעג ךיא טלָאװ ױזַא םורָאװ ,דנַאהַא ןעג

 | ףעגױא יד ןיא רימ רַאפ טע'גרה'רעד ייז

 | ? עגידנעפָאלש--

 8 ןעוועג זיא ,ןענופעג ןעמ טָאה ּפורט ןייז סָאװ ,רעד--

 --ןענופעג טשינ םהיא טָאה ןעמ סָאװ ,רעד ןוא } רעגידנעּפָאלש
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 .טּפַאכעגפױא ךיז טָאה -- עגייט ןיא ןעּבָארגרעפ םהיא טָאה ןעמ
 טעלױקעג ןיוש ןעמ טָאה םעד ,ןעפרָאװעג רהעז ךיז טָאה רע
 | | | .ןעגידנעפָאלש ןייק טשינ

 ירעדרעמ יד רעװ ,טגָאועגסױא טשינ וטסָאה סָאװרַאפ --
 ,רַאפרעד ּפָאק ן'טימ ןעלהָאצעּב ןילַא ךָאד טסעװ וד 1 ןענעז

 .-ַאּפ יד טשינ ,םינּפא ,טנָאק רהיא ? רהיא טדער סָאװ--
 עמ !ןעגָאזסױא ןעד ךיא ןָאק !עגרָאטַאק רעד ןופ סעקדנָאר
 ! רַאפרעד ןענע'גרה'רעד ךימ ךָאד טעװ

 ;ַא טַאהעג רע טָאה סעדָא ןיא ,סעדָא ןופ זיא יקטנילּברעוו
 ,לעמערק-ײרעטנַאלַאצ

 -רעפ וצ רע טיג--! ךיז טהעטשרעפ ,ןעטייל רַאפ זיולּב--
 יִא ןופ .בנג-ענעשעק ַא רָאנ ןיּב ,ךייא גָאז ךיא יװ ,ךיא--,ןהעטש
 ,םינמוזמ עטוג ןעמהענ לָאמַא ךיוא ךיא געלפ ּבוטש

 .דלעג "ןעמהענ, טגעלפ רע ."ןענע'בנג, סשינ טגָאז רע

 ןטּפשמ'עג ךיז לָאמ ךס ַא ןוא--

 ,גיצנאווצ לָאמ ַא--

 / {צילימַאפ ןייא רעטנוא ץלַא--
 ?טַאהעג ּבָאה ךיא ןעמענ סָאװ ,ַאהוא ,ענעדישרעפ רעטנּוא--

 ןענופעג ןעמ טָאה ,ןעמונעג ךימ טָאה ןעמ תעשּב ,ָאד וליפא
 -עג ךיא ּבָאה -- ,לַאפ ןעדעי ףױא .ןעטרָאּפסַאּפ עשלַאפ ייווצ
 .ןהעגקעװַא ךיא לעװ רעמָאט--.,טֿכַארט

 .-נַאג םעד ןעגנַאגעגכרוד ןיוש זיא סָאװ ,שנעמ ַא זיא סָאד
 ,רע ןָאק דנַאלסור ןיא ןעגָארטסָא ןוא סעמרוכ עלַא ,םנהיג ןעצ
 רע ןוא ,אּפָארײא ןיא ןעלעטָאה עשיסַאלקטשרע יד טסירוט ַא יװ
 .ןעלעטָאה ןעגעװ יו ,ייז ןעגעװ טדער

 .ןיא ,רענעקורט זיא ,רצדיװ ,טרָאד ...ךילטכייפ זיא טרָאד--
 ףעטכעלש רהעז .ןעסע טכעלש ןעמ טיג לַארטנעצ רעװָאקרַאֿפ
 .-עּב זיא סע ןוא טסעק רערעסעּב ןיוש זיא עװקסָאמ ןיא .טסעק
 .רעגיליּב ָאד ,רעייט ןעפנָארּב זיא טרָאד ,ןעּבעל וצ רעמעווק

 "ןיימעג ַא ּבילוצ ןעמוקעג יקסנילּברעװ זיא ןילַאֿכַאס ףיוא |
 עג טרעװ סָאװ ,סָאד ןעמונעג חֹּכ טימ טָאה רע : ןעֿכערּבדעפ
 .עּביל ךרוד טכיירגרעד ךילנהעוז
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 .טּפשמ'עג םהיא ןעמ טָאה וועיק ןיא
 ,ןעוועג ןעלעפעג רהעז רימ זיא יז לייוו ,רַאפרעד טשינ--

 .ע'סואמ ןייק טשינ ןעוועג ױזַא רָאנ
 טייקכילרעסיוא רעשיּפיט ןייז ןיא---טייקכילרעסיוא ןייז ןיא

 / ,ערטיכ ענייז ןיא ,קילושז םענעּבירטעגכרוד םענערַאפרעד ַא ןופ
 א ןהעז ךיז טזָאל ןעגױא עטמעשרעפנוא ןוא עשי'בנג ,עטכעלש
 ,לעצרעה עלדָאּפ ,סואמ ,ןיימעג

 ,רעסעדָא'נַא ךיוא זיא ווָאקינשַאּפַאש
 ןיא ןערָאװעג טפשמ'עג רע זיא 88 רעדָא 87 רֹהָאי ןיא

 רעד רעטנוא עדנַאּב-םינלזג ַא ןיא ךיז ןעגילייטעּב ן'רַאפ סעדָא
 עד ָאגיװ םורַא ץעגרע .קַאמושט ןעטמהירעּב ןֹופ גנורהיפנָא
 ,רחּוס ַא ןעכָאטשרעד ייז ןעּבָאה

 גנולצולּפ וָאקינשָאַּאש ךיז טָאה ,עגרָאטַאק ףיוא ןעמוקעג
 ,טרעדנערעפ

 ףיא ןנּבָאה רעצ ןוא םירוסי סמענעי סָאװ ,רַאפרעד יצ
 -ּנָא ךילבעטשנוּב ךיז טָאה וָאקינשָאּפַאש רָאנ--טקריועג םהיא
 -רעפ ךיז רע טָאה רעקַאהּפָאק ןעדליוו ַא ןופ ןוא ,ךיז ןופ טגָאזעג
 ןופ רעגירייטרעפ ןעיירט ןוא ןעגיד'שפנ-תריסמ ַא ןיא טלעדנַאװ
 -דַא, רעד ןערָאװעג זיא רע--עטגירעדינרעד ןוא ענעטילעג עלַא
 ..."עגרָאטַאק ןופ טַאקָאו

 ןיא רע יװ ,דלַאּב רע ויא ,סעקינשורָאטַאק בור סָאד יװ
 ,"רשוי ךיוא ןערָאװעג עגושמ ,, שממ ,עגרָאטַאק ףיוא ןעמוקעג

 גיטליגֿפײלג טָאה רע ,ןעגָארטרעּפ טנָאקעג טשינ טָאה רע
 -ומ רע טָאה .הלוע עטסנעלק עמַאס יד ןהעז.וצ טנָאקעג טשינ
 ןעגיא יד ןיא תמא םעד טגָאזעג ןעדעי תונדחּפ םוש ןהֶָא ,גיט

 גידנעגיל ,רֶע ןוא ,ןעסימשעג ,ךילריטַאנ ,םהיא ןעמ טָאה
 :ןעירשעג טָאה ,עליּבָאק רעד ףיוא

 -'נַא ןָאהטעג טרָאפ םענעי רהיא טָאה ןעגעווטסעדנופ--
 רעּבָא ןעפָארטשעּב וצ רעהַא טקישעג ןעמ טָאה זנוא !הלוע
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 רעּבָא .טקישרעפ רשוי ּבילוצ ןעמ טָאה ונוא ,ןעשטומ וצ טשינ

 : !רשוי ןּופ בָא-טערט רהיא

 ןייז ןיא רע טָאה רעטיר סקעז רעדָא ףניפ דנעזיוטַא--
 .עלערוטַאנ ַא לָאמ ןייא ןיוש ריד זיא סָאד ,ןעמוקעּב ןעּבעל

 .ןערָאװעג עגושמ וָאקינשָאּפַאש זיא גנולצולּפ רָאנ
 עדליװ ענדָאמ ענױזַא ןעזײװעצסױרַא ןעּביױהעגנָא טָאה רע

 טקישעגקעװַא םהיא טָאה ןעמ זַא ,ךעלציּפש עגיד'הנושמ ענױזַא ,גנעג

 טייצ לעסיּבַא ןעטלַאהעג םהיא ןעמ טָאה ןעטרָאד .לָאטיּפש ןיא

 *.טענעגושמ ןעליטש ַא, יװ ,ןעזָאלעגסױרַא ןוא
 -לַאה ןעּבױהעגנָא ן'װָאקינשָאּפַאש ןעמ טָאה ןָא-טלָאמעד ןופ

 ףױא ןוא טשינ ןיוש םהיא טּפָארטשעּב ןעמ ,'םת,ַא רַאפ ןעט

 -ושמ ַא ןופ םישעמ יד ףױא יװ ,ןעמ טקוק םישעמ ענייז עלַא

 | ,םענעג
 "םּת, ןייק טשינ טיי זיא ווָאקינשָאּפַאש רעּבָא

 .קיטקַאט יד ןעטיּבעגרעּביא טושפ טָאה רע

 --: עלִיּבָאק רעד ףױא ןעגיל ּוצ ןערָאװעג דימ ןיוש --

 .ןהעטשרעפ וצ רע טיג

 ןיק ןעמ טעװ לעצימש ַא טימ זַא ,ןענַאטשרעּפ טָאה רע

 ,ךַאז ןייז רעטייו ךיז טוהט רע ןוא ,ןעקַאהרעּביא טשינ ץָאלק

 ,םרָאפ רעדנַא'נַא ןיא רָאנ
 רעגיד'שפנ-תריסמ ,רעגיטכירפיוא רענעגייא רעד זיא רע

 .עגרָאטַאק רעד ןופ דגיירפ רעיירט ןוא
 ןוא טײּברַא רעד ןופ טיירפעּב רע זיא ,רענעגושמ סלַא

 ,רעמַאק יד ןעכַאמ ןייר רָאנ ףרַאדעּב רע
 -יַא רעד ףיא ןעגעווטסעדנופ טהעג וװָאקינשָאּפַאש רעּבָא

 ,טײּברַא רעטסרעװש עמַאס רעד ףיוא וצרעד ןוא טייּב
 ןיוש ןָאק ןוא טדימעגנייא ךיז טָאה רעצימע זַא ,ןהעזרעד)

 -ינשָאּפַאש טהעג ,'קָארוא, ןייז ןעֿכַאמ ,ןעטייּברַא טשינ רהעמ
 סמענעי ףיוא טייּברַא ןוא קַאה יד טמהענ ,וצ גידנעגייווש ווָאק

 ,טרָא

 טעװ סָאװ--רעיינ ַא בור-יּפ"לע- קינשורָאטַאק םוצ העוו רעּבָא

 :ןעגָאז רַאפרעד םהיא
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 ! קנַאד ַא--
 ַא ,קַאה םעד ןָאהט ףרָאװ ַא ןיע-ףרהּכ טעװ ווָאקינשָאּפַאש

 | ,ןעפױלטנַא ןוא ןָאהט יײּפש
 ,ךיז טרהענ ווָאקינשָאּפַאש סָאװ טימ ,סייוו טָאג ןייא
 ןייז ןופ טסינעג, סָאװ ,רעצימע ןַאהרַאּפ זיא גידנעטש

 ,"טיורּב
 טָאה סָאװ ,םענייא ַאוַא קעייּפ ןייז ּבָא רע טיג גידנעטש

 ןופ טּברַאטש סָאװ ,"ןַאגישז, ַא סיּפע ,ןעטרָאק ןיא טליּפשרעפ ץלַא
 : ,רעגנוה

 וצ ןעלַאפנײא טעװ םענעי ּבױא ,ןעטיהסיוא לָאז טָאג ןוא
 ,טהיא ןעקנַאדעּב

 רעד ףיוא טיורּב סָאד ןָאהט ףרָאװ ַא טעװ  ווָאקינשָאּפַאש
 ןוא ןײרַא ףוצרּפ ןיא "רעגידיילעב, ןייז ןָאהט יײּפש ַא ,דרע
 | .ןעפױלטנַא

 -עװ ןעמונעגנָא לָאז טייקגיטעטליואוו ןייז זַא ,טרעדָאפ רע
 ,סע טוהט רע יװ ,גידנעגייוש יוזַא ךיוא ןער

 ןוא טיורּב סָאד רעדינַא גידנעגייווש טגעל ,וצ-טחעג רע
 ,ףױא סע טסע רענעי ןענַאװ זיּב ,רעגידנעגייווש ַא טהעטש

 יװ ,ןעקוק וצ גונעּת סיורג טַאהעג טלָאװ רע יװ טקנוּפ
 ,טסע רעטייווצ ַא

 ןוא רהעז טּפערט סָאד--טגנילעג ן'ווָאקינשָאּפַאש בוא ןוא
 ףעֿכיז ןיוש רע טעװ ,דלעג לעסיּב ַא ןעגירק וצ--ןעטלעז רהעז
 -ןרעטָאט יד סָאװ ,טנַאטסערַא ןעֿבילקילגמוא'נַא סיּפע ןעפיוקסיוא
 ,ץענ ןיא ןעמונעגנײרַא םהיא ןעגָאה עמרוט ןופ סעקינטנעצָארּפ

 יװ ,עגרָאטַאק רעד רַאפ ןָא ךיז רע טמהענ ,רעהירּפ יװ
 טרעװ סָאד רַעֹּבֶא ןעגױא יד ןיא תמא םעד רע טגָאז רעהירפ
 עקסַאמ רעד טימ ,ץיװַא ןופ םרָאּפ םעד טימ טקעדעּב םהיא יב
 .ךיז ןעֿכַאמ שירַאנ ןופ

 .ָאװטסלַאשטַאנ רֶעד טשינ ןױש רע טגָאז תמא םעד ןוא
 :ץגרָאטַאק רעד ךיוא רָאנ ,ןיילַא

 תעשּב ,רע טיירש--? רהיא טנעז ןעשנעמ ַא רַאפ סָאװ ,ונ--
 טָאה יצ, :ָאװטסלַאשטַאנ ןופ ענַארפ רעד ףױא ,עגרָאטַאק יד
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 עשז-סָאװ--.טרַאה ןוא זייּב טגייווש "? סעיזנעטערּפ ןייק טשינ רהיא
 ןעירשעג ,ןעסירעג ךיז ןעמ טָאה רעהירפ !םידש ,רהיא טגייווש
 טָאה (*+"ןָאדלַאשט , רעד זַא ,עטֿכעלש ַא זיא (*"עדנַאלַאּב , יד זַא
 ןָאק עדנַאלַאּב ןימ ַאזַא טימ זַא ,שיילפ טכעלש טגעלעגנײרַא
 טציא ןוא--ןעשנעמ ןענעמרָאק טשינ ןוא סיפ יד ןעשַאװ רָאנ ןעמ
 ךיז רע טדנעװ--,ןייז.לחומ ןיוש ייז טלָאז רהיא !רהיא טגייווש
 ןהֶא רעולעה יד ןעסירעג גונעג ךיז ןעּבָאה ײז--ָאװטסלַאשטַאנ וצ
 -ַאּב רעד טימ סיפ יד ןעשַאװעצ ,םינּפא ,ייז ןעּבָאה טציא ! ךייא
 רהיא !ןערָאװעג גירעזייה ןוא טלהיקעגוצ ךיז ןעּבָאה ,עדנַאל
 .יןעגייווש ייז סָאװ ,רַאפרעד ןייז-לחומ ןיוש ייז טלָאז

 .ענעצס ַאזַא רעדָא
 -ָאמס רעד טגערפ--? סעיזנעטערּפ ןייק רענייק טשינ טָאה

 ,עמרוט  ןיא גידנעמוקניירא ,לעטירטי

 .סיוארָאפ סױרַא וָאקינשָאּפַאש ךיז טקור--! ּבָאה ךיא--
 } סנױזַא סָאװ--
 .לוה עגיוָאדיד טפָארטשעּב ,עידָארָאגַאלּבָאקָאסיװ עשַאװ--|

 --.סעקינשזרָאטַאק יד ףױא ןָא טזייו װָאקינשָאּפַאש--! סעיַאט
 -ָאו .ןעסיימש ייז טסייה ןוא רימ וצ דיילטימ רעייא סױרַא-טזייוו
 --טֿבַאנייּב טשינ ,גָאטייּב טשינ !ןעּבעל טשינ יז ןופ ןָאק ןעמ םור
 !ןעװעדלַאװעג ,ץלַא ןעיירש .ייז ןופ ָאטשינ החונמ םוש ןייק

 -ַאּברעד טשינ זיא ,ייז ןעגָאז ,טיורּב סָאד ?ייז ןעליוו סָאװ ןוא
 רעטשרע זויא טיורּב סָאד !ןעפרואווסיוא יד ,ןעגייל ייז ,ןעק
 סָאװ ,טיורּב הר תמאּב לעקיטש ַא טמהענ ווָאקינשָאּפַאש--! טרָאס
 ןוא ןעטנַאטסערַא יד ןערָאװעג ןעּבעגעגסױרַא גָאט םעד ןיא זיא
 ךס ַא !טנעֿכײצעגסױא !טיױױּב ךייוו--.רעגניפ םעד ןירעד טקור
 ! היחמ ַא !טיורּב ןעגיזָאדמעד ןופ ןעטענקעגסיוא ךיא ּבָאה ןערוגיפ

 .ןֹושל ןעשיטנַאטסערַא ן'ֿפיוא קינּפורק---עדנַאלַאּב (*

 יָאמס םעד ןעגעגעג טָאה עגרָאטַאק יד סָאװ ,ןעמָאנּוצ רעד-- ןָאדלַאשט*

 ,לצטירכ



 91 | .ןילאֿפא

 !םיריזח .ןעסע טשינ סע ןעליװ ,ןעּפַארג יד ,ייז ןוא
 ןעגָאדמעד טנייפ יקסנימרוס רָאטקָאד טָאה טּפױהרעּביא

 יד ןופ טסַאהעג קרַאטש טרעװ ןײלַא רָאטקָאד רעד רעּבָא .םּת
 רַאפ ןוא רעטקַארַאכ םענעקורט ןעטרַאה ןייז רַאפ ןעטנַאטסערַא }

 ,ייז וצ גנוהיצעּב עֿכילדנייפ ןייזי
 -ַאש םהיא וצ ךיז טדנעװ--! עידָארָאגַאלּבָאקָאסיװ עשַאוו--

 טכוזעּב יקסנימרוס תעשּב ,ןעלַאפ ענעטלעז ענעי ןיא ווָאקינשָאּפ
 ןוא סיפ ערעייא ןעהימעּב רהיא טלָאז סָאװ וצ--עגרָאטַאק יד
 ןעפור יז !טרעװ ןעד סע יז ןענעז  םינלזג עגיזָאדיד וצ ןהעג
 זא ,ךייא ןעגעװ סנעגיל ןעלהעצרעד ,רע'סַאװ רָאטקָאד ךייא
 .ךיז טגרָאז רהיא ןוא .רעסַאװ טימ טש'רמולּכ יז טלייה .רהיא:
 ףיוא ,ייז ףיױא טייּפש ,ייז וצ טהעג ןוא ןעפרואווסיוא יד ןעגעוו
 !סעמלעש יד

 ,רעטֿכָאקוצ ַא רָאטקָאד רעד טיירש--! ןענַאד ןופ קעוװַא --
 רַעֹּבָא !ןעטסעטָארּפ עגיזָאדיד ןופ סױרַא סיּפע ןעד טמוק

 עֿכלעװ ,תולוע יד סָאװ ,םעד טימ ןעדירפוצ זיא עגרָאטַאק יד
 ,טסעטָארּפ ןהָא טשינ ןעּביילּברעפ ,ןָאהטעג רהיא ןערעװ

 ,רעטכייל ךיוא טרעװ ,גָאטהעװ ַא ייּב טצכערק ןעמ זַא
 .'ווָאקיגשָאּפַאש טימ טסעומשעג ליפ ּבָאה ךיא
 ןנטסגנַא יד רעּבָא ,ןַאמ רעטלַא ןייק טשינ ךָאנ זיא סָאד

 רַאפ טכַאמעג טלַא םהיא ןעּבָאה ,ענעגייא ןוא עדמערפ ,תורצ ןואי
 : ,טייצ רעד

 -ַאלק 2 ןעגנַאגעגרוד ,גנודליּב סָאװטע ןעמוקעּב טָאה רע
 רֶע ןוא ןעּבעל ןייז ןיא טנעיילעג לעסיּב ַא ,לוש-לַאער ַא ןופ ןעסי
 רעטנעגילעטניא לעסיּב שּביה ַא ןעזיוועגסיוא ,ןעּבעלפ ,רימ טָאה
 -יטרַאנעגיײא ענייז ןעשיווצ .סעקינוװָאנישט עשינילַאֿכַאס ךס ַא ןופי
 ,תמא ןרעטיּב ךס ַא טגָאזעגסױרַא רע טָאה ךעלציּפש עג

 טָאה--! םענעגושמ ןעּבלַאה ַא רַאפ ָֿאד ךימ טלַאה ןעמ -
 ךיא העטש !ןערעװ עגושמ רעּבָא ָאד ןָאק ןעמ--.טלעכיימשעג רעד
 רעד זיא ואוו--ּפָאק םעד ןעכוז ןָא ךיא ּביוה ,הירפרעדניא ףיוא
 { תמא זיא סָאד--ּפָאק םעד לָאמליײט טסרילרעפ .,!ַאכ-ַאכ-ַאכ !ּפָאק
 { םּורַא וטסהעז סָאװ !ןערילרעפ טשיג םהיא ןעמ לָאז יװ ןוא
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 -ײלּב ָאד יקַאט ןעמ ןָאק ,שואי ,תונז ,תולד ,טסגנַא ,רעצ ,ץומש
 ,םָארטש ןעגעג ןעמיוש וצ ןעשנעמ ַא רעװש .ּפָאק ַא ןהֶא ןעּב
 הע יו ױזַא ןוא-שנעמ רעד ךיז טקנירט סע .רעוװש רהעז
 ,ּפָאק ן'רעּביא ןָאהט וצ קַאה ַא רעדעי םהיא טֿכוז ,ךיז טקנירט
 ,ןעּפַאלק וצ טֿכײל ךָאד ןיא ,ךיז טקנירט סָאװ ,ןעשנעמ ַא
 :ןעמונרעפ ןענעז דנעה ענייז--קירוצ ןעּבעג טשינ ךָאד ןָאק רע
 -יא ,ּפָאק ן'רעּביא .,! ַאֿפ-ַאֿפ-ַאכ .רעסַאװ ןיא ךיז טלעּפַאצ רע
 ,ןעקנורטרעד ןעצנַאגניא שנעמ ַא טרעװ ןוא !ּפָאק ץיּפש ן'רעּב
 ,ףרואוסיוא ןייק טשינ ןיא סָאד ןיינ '!ףראווסיױא, :ןעמ טגָאז
 רהיא טנעז זירַאּפ ןיא .ןעקנורטרעד ךיז טָאה סָאװ ,שנעמ ַא רָאנ
 | ?ןעוועג

 ,ןעוועג--
 ץנעדעג ךיא--ךעלכיּב יד ןיא טנעילעג ךיא ּבָאה ,ונ--

 ַאוַא ןַאהרַאפ ןיא טרָאד וַא-זיא רּבחמ רעד רעװ טשינ ןיוש
 -רעד יד קעװַא-טגעל ןעמ ואװ ,"גרָאמ, טסייה סָאװ ,ּבוטש
 העג ,גרָאמ ַא ךיוא עמרַאזַאק רעזנוא זיא טָא .ןעשנעמ ענעקנורט
 -ָאװשעג ןעגיל סערַאנ יד ףיוא סקניל ,סטכער :ךיא העז ,ךיא
 ! יז ןופ טקניטש סע ,ןעשנעמ ענעקנורטרעד ןופ סעּפורט ענעל
 טלַאטשעג יד ןערָאלרעּפ ןעּבָאה ןוא ןערָאװעג טליופוצ ןענעז ייז
 ףַאפ סָאװ ,ןעסיו טשינ ןפוא םושּב ןיוש טסעװ .,ןעשנעמ ַא ןופ
 ֹוִא ,ךָאד זיא גיטנעק רעּבָא .טַאהעג רעהירפ טָאה רע ףוצרּפ ַא
 ,ןיינ ."ןעפרואווסיוא , ןעגָאז יז !שנעמ ַא ןעװעג לָאמַא זיא סָאד
 רעּבָא סע טהעז ןהעז .ענעקנורטרעד רָאנ ,ןעפרואווסיוא ןייק טשינ
 גָאטייּב .טכַאנייּב טשינ טפָאלש סָאװ ,רענעי רָאנ ,רעדעי טשינ
 טימ .ערמערפ יד טכַאנייּב ןוא תונויער ענעגייא יד םהיא ןעגינייּפ
 רעװ ,ץירּפ ,רהיא טסייו ןוא ,לופ רע זיא ןעגָאטהעװ עדמערפ
 !טכַאנייּב טשינ טּפָאלש סע

 ? ונ--
 עלעקעטש ַא ,ןײרַא עלעקעטש ַא ,לעזימ סָאד ןוא ךיא--

 ,סיוא ךיז טזָאל השעמ יד ,סױרַא
 -ונעג ןוא וקערוקוק ןעירשעגסיוא טָאה וָאקינשָאּפַאש ןוא

 ,סּופ ןייא ףיוא ןעצנַאט ןעמ
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 יד טפַאשעּב ןעפיט עשיטַאּפמיס-רעיוהעגנוא ,ענדָאמ עניוזַא

 ,ן'יקסנילברעװ טימ "ןיילגוצ עגרָאטַאק

 ףהעז ,ןעטלעז ןעּפיט עגיזָאדיד ןענעז ,רעּבָא ןרעיודעּב םוצ

 | .ןעטלעז

 ,טלעװ רעד ףיא ןעשנעמ עטוג יװ ,ןעטלעז ױזַא

 סנעלקפ יז ריי, שיש יי טי

 .רעדרעמ יד

 ,(לרָאּפ-ּבייו ןוא-ןַאמ א)
 =צלג ַא ןעקנורטעגסיוא רשפא ןטסלָאװ ,סגיימ על'תמשנ--

 ,טכַארּבעג ןוא ןעגנַאגעג טלָאװ ךיא ?יײט עלעז
 על'עגר ַא ףױא שטָאֿכ ,רעּביל ןיימ ,וצ ךיז ץעז רעכָא--

 .ןערָאװעג טרעטַאמרעפ ןיוש טזיב ,ֹוצ ךיד ץעז
 לעװ ךיא ,טסגרע ?סגײמ על'המשנ ,וטסדער סָאװ ,ונ--

 .ןעגנערּב ןוא ןהעג
 .גָאט ןעצנַאג ַא דנַאװ ץרעטניה ךיז טרעה סעומש ןימ אזַא
 סעקינשזרַאטַאק יד ,ןואו ךיא ראו ,םיתבח-ילעב עניימ

 ,לרָאּפ טנַאסערעטניאינַא רהעז ןענעז ,וָאקישטשיּפ
 -ַארעטיל ַא רַאגָאז דַארג ןעסיוועג 8 ןיא .שלעטָא'נַא ןיא .רע

 -רעד ַא ס'יקסנעּפסוא .א ,ג ןופ דלעה רעד ,טייהטמחירעב עשיר
 סָאװ ,ןילּת ַא ,רעכערּברעפ א ."םענייא ףיוא רענייא , ? גנולהעצ
 ,דנַאלסור ץגַאג טדערעג טָאה טהיא ןעגעוו

 ןעשיקרעט-שיסור םעד ןופ גנַאלקבָא'נַא זיא סעצָארּפ ןייז
 ,טייצ רענעי ןיא ערעדנַא ךס א יװ ,זיא ,יורפ ַא ,ןברק ןייז ,גירק
 ךעועג ןזיא ,רעדיװ ,רע .קרעט םענעגנַאפעג ַא ןיא טגילרעפ ןעוועג
 ףיוא ןעמונעג גיליויירפ טָאה סָאװ ,דניירפ רעטלא'נַא רערהיא
 -עצ ןעגָארט טגעלפ רע .רעגערטפירצ-עביל ַא ןופ לָאֹר יד ךיז
 גײײװֿפעלסיּב ,גנורעטנהענרעד רעייז וצ ןעפלטהעגטימ ןוא ךעלעט
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 םוצ רענייא ןעדנוּבעגוצ ןעדָאּב ןעגיזָארפעד ףיוא ךיז ייז ןעּבָאה
 טָאה רע ..טנעקרעד רהעמ ןעטייוצ םעד רענייא ןוא ןעטייווצ
 ןעסינעג וצ ןעפלָאהעגטימ טָאה רע רעֿכלעװ ,ענעי ןעמוקעּב ביל
 .ןעמוקעּב ביל ךיוא םהיא טָאה יז ןוא ,עּביל סנעטײװצ ַא ןופ
 ךיז וצ ןערהָאפעגקעװַא -- ןערָאװעג ןעסעגרעפ זיא קרעט רעד
 החונמ ןיא טּבעלעג סקעז רהָאיַא ,טַאהעג-הנותח ןעּבָאה ייז .םײהַא
 / .רעדניק ריפ ןופ רעטַאפ ַא ןעװעג ןיוש זיא רע .קילג ןוא

 -יוא יד ןערָאװעג טֿכַאװרעד םהיא ןיא זיא גנולצולּפ רָאנ
 ,רבע םוצ טייקגירעפ

 -רַאה רהיא ןופ טסַאג רעגילעפוצ רעד ,קרעט רעגיזָאדרעד
 ןעדנואװשרעפ ןיוש ןיא סָאװ ,קרעט רענעסעגרעפ .רעד ,ןעצ
 -יווַצ ןעטָאשַא יו ,טלעטשעג ךיז טָאה ,טנָאזירָאה ןופ ןערָאװעג
 : ,ייז ןעש

 ךיוא סעקסַאל ערהיא טלייטעג טָאה יז זַא ,קנַאדעג רעד
 ןייז טנערּבעג ,טרעטַאמעג ,טגיגייּפעג טָאה ,ןעטייװצ ַא טימ
 ,המשנ

 ןיא ןענַאטשעגּפױא ןענעז ןעטכַאדרעפ עכילנייּפ עֿבילקערש
 ,ןוימד ןעטרעטשוצ ןייז

 ,םהיא גידנעלטרעצ זַא ,'םענעיא טּביל יז זַא ,ןעטכַאדרעפ

 | | ,ןעטייווצ ַא ןופ יז טכַארט
 -ַארד עֿכילרעניא עשיגָאלַאטַאּפ יד טָא ,עכילקערש יד טָא

 רעד ןופ טיט ןעכילקערש ַא טימ ןערָאװעג טגידנערעפ זיא עמ

 ,"רעגידלוש,
 טָאה ןוא טעּב םוצ ּבייװ ןייז ןעדנוּבעגוצ טָאה ווָאקישטשיּפ

 -עג ןילַא ךיז טָאה רע .טיוט וצ ןעסימשרעפ עקײהַאנ ַא טימ יז
 -עג ,םירוסי ערהיא ןופ טַאהעג האנה השעמ תעּב ןוא טעשטומ
 רעד ןיא .,יז ןוא ..טיײצ העש עֿכילטע יז רע טָאה ןעסימש
 ..דנעה יד טשוקעג םהיא יז טָאה טייצ רענעגייא

 יד וליפא זַא ,טַאהעג ּביל קרַאטש ױזַא םהיא יז טָאה

 רעדָא ?טײקרַאּבקנַאד טימ םהיא ןופ ןעמונעגנָא יז טָאה םירוסי
 הליחמ--הליחמ ןעטעבעג ןעטונימ עֿכילקערש עגיזָאדיד ןיא טָאה יז
 גידנעליו.טשיג םהיא סָאה יז סָאװ ,םיונע עגיטסייג יד רַאפ
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 ,,,ספאשרעפ

 ןערָאװעג טפשמ'רעפ זיא רע ,ָאקישטשיּפ ןיא סָאד טָא
 ןעטסעפינַאמ ענעדישרעפ בילוצ רעּבָא ,עגרָאטַאק רעגיּבייא ֹוצ
 יה ,רהָאי ריפ וױלּב טַאהעג ךָאנ רע טָאה

 -וצ הנמלא'נַא, ךיא ןיא ,ייו עגיטציא סווָאקישטשיּפ ,יז
 "ךלוש רענעגייא ביל

 -עי ןיא ןיא ,רעגידנעגנילק ַאזַא טשינ םגה ,סעצָארּפ רהיא

 ,ןעגנוטייצ עלַא ןעפָאלעגכרודַא ךיוא טייצ רענ
 םעד טע'גרה'רעד טָאה סָאװ ,עסירטקא ענעזעוועג ַא זיא יז

 יז ןעּבָארגעּב ןוא דניירפזיוה ן'טימ ןעמַאזוצ קינװָאקלָאּפ ַא--ןַאמ

 ןענופעג רעּבָא ןיא ּפורט רעד .לעטרע טגעלעגּבָא'נַא ןיא ץעגרע

 -עּב טָאה יז ןוא ןערָאװעג טקעדטנע ןעכערברעפ סָאד ,ןערָאװעג

 ,ןימרעט ןעגנַאל ַא ףיוא עגרָאטַאק ףױא ןהעג ףרטד

 -עּב יז טָאה ,עגרָאטַאק ףױא ןעמוקעג זיא יז זַא רעּבָא

 רהיא זיא סע ויּב ,ףמַאק םעניילק ןייק טשינ ןעטלַאהסױא טפרַאד

 ךיז טָאה יז ויִּב ,טייקגיגגעהּבָאנוא רהיא ןעװעטַארוצּבָא ןעגנולעג

 -רַאטַאק עטקישרעפ עלַא ןופ לרוג ם'נופ ןעהערדסױרַא טנָאקעג
 | ,ןעיורפ-עג

 עטנעגילעטניא ץנַאג ַא ןוא עשירַאנ ןייק טשינ ,עטקישעג ַא

 רענייא לעדיימ-ךיק סלַא ךיז וצ ןעמונעג לכ-םדוק רהיא טָאה ,יורפ
 ,ךיז וצ ןעמונעג יז טָאה רע--סעקינוַאנישט עשינילַאֿכַאס יד ןופ

 ,ןילַאַֿאס ףיוא לעדיימ-ךיק א לַאפ ַאזַא ןיא טמהענ ןעמ יװ
 ,טריטסעטָארּפ דלַאּב טָאה יז רעּבָא

 א ןאהרַאפ ,עט'תיּבה-לעּב ַא רעדָא ,לעדיימ-ךיק א רעדָא--
 ,תוכאלמ ייװצ יד טשימעגפיונוצ ןרעג ןעטלָאװ סָאװ ,םינלעּב ךס
 ייד ֹוצ טשינ רעהעג ךיא רעגָא

 ןוא קרַאטש ױזַא ,ךיוה ֹזַא טריטסעטָארּפ טָאה יז ןוא
 ,הורוצ ןעזָאל טזומעג יז טָאה ןעמ ןַא ,שיגרענע

 -ָאה ייז ,ן'װָאקישטשיּפ טימ טנָאקעּב ךיז יז טָאה ָאד ןוא

 טָאה לרָאּפ-םינלג סָאד ןוא רעדנַאגײא ןעמוקעב ביל ןעּב
 | ,..טַאהעג-הנותח

 רעגױָאדרעד טגנילק סע ענדָאמ יװ ,.,עלערטפ-:יגלזג ַא
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 ,ןעּביל :עגיזָאדמעד ןעגעוו ןעדייר וצ סיוא טמוק סע תעשּב ,ןעמָאנ
 ןעשיוװצ טּבעל סָאװ ,עלערָאּפ ןעוװוַארּב ןעשיטַאּפמיס-רעיוהעגנוא
 ,ףוג ןייא ןיא תומשנ ייװצ יװ ךיז

 יז ףױא תוליכר ןימ ַא יװ טגנילק טייהנעגנַאגרעֿפ רעייז
 -יזָאדרעד זַא ,ןייז טשינ ןָאק סֶע !ןייז טשינ ןָאק סָאד--

 ןעגָאז טשינ רעטרעװ ייווצ ןייק ןָאק סָאװ ,ןַאמ רעגיצרַאה רעג
 --טרָאװ ךילטרעצ טירד ַא ןעגעלוצ טשינ לָאז רע ואװ ,ּבייװ ןייז
 ,ןײז טשינ ןָאק סע .הצור ַא ןייז לָאז רע זַא יז טשינ ןָאק סע
 ןעלָאז ,גידנעטש ןעטײּברַא סָאװ ,דנעה עֿכילרהע עגיזָאדיד זַא
 ,טולּב טימ טקעלפעּב ןייז

 -ואװשעגסױרַא ייז ןענעז ,רעדנַאניא טּפַאֿכעגמורַא קרַאטש
 -סױרַא ,עגרָאטַאק טסייה סָאװ ,ץומש ןופ םי ןעגיזָאדמעד ןיא ןעמ |

 .טעװעטַארעג רעדנַאנײא ןוא ןעמואוושעג
  טײקֿכילטרעצ עגיטייזנעגעג רעייז ןיא רַאפרעד טשינ יצ |

 !עגידנערהיר ַאזַא
 -נַאק רעד ןיא ןוא םרוטטכייל ן'פיוא לעטירטָאמס זיא רע :
 ,ףעש ןופ דנַאה עטֿכער יד זיא רע !;ףעשזיירק ןופ עירָאלעצ
 טפַאהנעסיװעג םינינע יד טרהיפ ןוא טנעלייצעגסױא ץלַא סייוו
 י | ,שיגרענע ןוא

 רעװַארּב רעטוג ַא ,טגָאועג ןיוש ּבָאה ךיא יװ ,זיא רע
 ן'רעטנוא סָאװטע טגיל סָאװ ,ןַאמ רעגיצרַאה ךילרעדנואוו ַא ,ןַאמ
 | ,ּביײװ רעשיגרענע-וצ ןייז ןופ ךוש

 -עטָא ןעגילָאמַא םעד טשינ םהיא ןיא טנהָאמרעד ךַאז ןייק
 | ,ןלזג-ָאלעטָא םעד ,ָאל

 .לַא יד םהיא ןיא ןערָאװעג טקעװרעד זיא לָאמ ןייא זיולּב
 ,טײקגירעפיוא יד--טייחקנארק עט

 | ,קערש טימ םויה-דע ךָאנ סע טנהָאמרעד ּבייוו ןייז
 -רעפ ךיז ,סע טפיײלשעגנָא ,רעסעמלָאג ַא טקַאּפעג טָאה רע

 עטיירּב עסיורג ןייז טריזַארעגּבָא ,,,ןוא רעמיצ ַא ןיא טרַאּפש
 | | | .ןעטנָאװ ןוא דרָאּב

 ,"םהיא ףיױא ןָאהט וצ קוק ַא ןעוועג קערש א,
 --! רימ וצ ןהעגוצ טשינרָאג וטסלָאז השעמ ַאוַא ךָאנ--
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 .ת"יװ סָאד טגָאזעגנָא םהיא טָאה

 רע זיא ;גַאל ןוא הליחמ ןעטעבעג רע טָאה גנַאל ןוא

 רעֹּבֶא .טֿכיזעג ן'פיוא עגימ רעטגידלושרעפ ַא טימ ןעגנַאגעגמורַא

 | .טרעפיאעג טשיג ןיוש רע טָאה רהעמ

 .םעשעּב סיּפע טימ ןייז טשינ לָאז יז ,טונימ ַא ָאטשינ ,,.יז

 ןעמולב עכילטסניק יז טֿפַאמ ָאד ,גנירעה יז טצלַאז ָאד ,טגיט

 -ומ שממ ,ןעגיטרַאסױרג רהיא ןיא טײּברַא יז  ןעפיוקרעפ וצ

 -עטגיאפ רעד רַאּפ רעדיילק ךיוא טהיינ ןוא ןעטרָאג ןעטפַאהרעטס

 ,קסוָאקַאטרָאק ןיא "ץנעגיל

 ."ןָאסַאפ, ַא רַאפ לּבור ןייא ,..טמהענ ןוא

 סָאד--.,טרעדנואוועג ךימ ךיא ּבָאה--;גיליּב ױזַא סָאװרַאפ--

 .ייווצ ןעמונעג שטָאֿפ רהיא טלָאװ .טסיזמוא שממ ךָאד זיא

 ,דנעה יד טימ ןעֿכַאמ ןעמונעג וליפא י יז טָאה קערש ןופ

 ךָאד טָאה רע !רהיא טדער סָאװ ?רהיא טדער סָאװ--

 טימ ייז ןענָאק טיײצ רהָאי ריפ .עגױָאטַאק רהָעִי ריפ ךָאג

 םעד ןעזָאלסױא םהיא וצ ןעלעוו ייז .ןעליװ ייז סָאװ ןָאהס םהיא

 סָאװ !!רהיא טדער סָאװ !ןייג  ןייג ,לבור ייװצ יד רָאפ סעּכ

 | !}רקיא טדער

 רהיא ןעגעװ טדער יורפ עגיזָאדיד יװ ,ןהעז ףרַאדעּב ןעמ

 תעשּב ,לוק רעד רהיא טרעטיצ סע יװ ,ןערעה ףרַארעב ןעמ ,ןַאמ

 ריפ עצנַאג ןעּבילכעג ךָאנ ןענעז םהיא זַא ,ךיז טנהָאמרעד יז

 ןעטּבילעג ןרַאפ קערש ,גרָאז ,עּביל ליפיװ ...עגרָאטַאק רהָאי

 ,לוק רהיא ןיא טלָאמעד ךיז טרעה ןַאמ

 ,רהיא טימ טנעקעּב ךָאנ ןךימ ךיא ּבָאה ףיש רעד ףױא

 -עג רהיא טָאה ןעמ ואװ ,קָאטסָאװידַאלװ ןופ ןערהָאּפעג זיא

 | .עיצַארעּפָא עכילרהעפעג ערעווש ַא טכַאמ

 ןעמוקעגוצ זיא קסװָאקַאסרָאק ןופ לעפיש סָאד יװ דלַאּב

 רעפמַאד ן'פױא ןעפַאלעגפױרַא רעטשרע רעד ויא ,רעפמַאד םוצ

 ןענעז טוגימ עֿכילטע ,ןַאמ רהיא--דרָאּב רעגיזיר ַא טימ ןַאמ ַא

 ,טשימוצ יװ ױזַא ןענַאטשעג יז
 ! רעביל --

 ,שינעּפילכ ליטש ַא ךרוד טרעהרעד יז טָאה--! ערעייט--
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 ,בָאּב יװ ןערהערט ןעלַאפעג ןענעז ןעדייּב ייּב ןוא |
 !רבע םעד יײז ןענהָאמרעד
 ,יז יא ,רע יא--עדייּב ןעקנירט לָאמלייט

 ;ןעסיװעג רעייז ןעלהָאצ ייז סָאװ ,סמ סע זיא רשפא
 ...ןעפנָארּב ךרוד ךיוא ךָאד "טמהענ, ןעסיוועג סָאד םורָאװ

 .טייקׂשי ּתיּבה-לעּב ןייז ןוא קוינעּבערג

 לעטרעטשרָאפ םעד רעּביא ןעקנַאלּבמורַא טעװ רהיא זַא

 ,עלעזייה ןיילק ַא ןעקרעמעב דלַאּב רהיא טעװ ,קסווָאקַאסרָאק ןופ
 ןַאהרַאפ : טיוּבעג ןעש ןוא גיסעמנַאלּפ ךילרעדנואוו זיא סָאװ

 | | ,עסַארעט א וליפא
 -נעטש רהיא טעװ עלעּביטש ןעגיזָאדמעד ןופ ףיוה ן'פיוא

 | ןעטייּברַא ןעצימע ןהעז גיד
 רעדָא ךעל'מירזח ערהיא ןעסע טיג יורפ ערעטלע'נַא רעדָא

 ַא וצ ךילנהע סָאװטע ,ןַאמ רעכילקנערק רענעגיובעג ,רעֿכױה ַא

 ,טקַאה ,טגעז ,טעװערטסיימ ,רעיױּפ

 רעד ןופ ,ןייר ךילנהעוועגנוא :שיט רעד יװ--עגָאלדָאּפ יד

 .רעטערט ַא טגעלעגקעװַא ןיא קנַאּב רעד וצ ריהט
 ,םינַארעג טהילּב רעטסנעפ יד ףיוא

 ,רָאלק ןוא רעּביױז ןענעז ןעקלַאּב רעד ,דנעוו יד
 טֿפַארּברעפ ךיא ּבָאה עלעזייה ןעקשטיניילק ןעגיזָאדמעד ןיא

 המשנ רעד טימ טהורעגּבָא ךיא ּבָאה ָאד .העש עטוג עכילטע

 -ַאק ןוא טייקטסיוװ רעשינילַאכַאס ןופ ,"ּפמוז ןעשינילַאֿכַאס, ם'נופ

 -עג ָאד טָאה ץלַא ןופ ,טמעטָאעגּבָא טכײל ךיז טָאה ָאד .עגרָאט
 לעסיּב ַא טימ ןוא טײּברַא וצ עּביל טימ ,טײּברַא טימ טעהעוװ

 ,טטוג-ןוא-ּבָאה
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 ןעגיזָאדמעד ןיא ןעגעלוצקעװַא ואו ,טשינ רהיא טסייוו
 קוינעּבערג וצ טהעג ,סָאריּפַאּפ ןופ לעּבײרט סָאד זױה ןרעּבױװ
 -'נַא סױרַא עילָאװַאּפ רהשז טמהענ ןוא ןעטסַאק ןעטצינשעג ןייז וצ
 יװ ,סע רע טלַאה השעמ-תעשּב ןוא ןַאלעצרַאּפ ןופ עלעצעט-שַא

 ,טגַאילירּב א טלַאה ןעמ

 רעֹּבָא .טשינ ךיא רעכיור ןיײלַא ,ךיוא סָאד ןעּצַאה רימ--
 ןעּבָאה סע ןעמ ףרַאד ,רעצימע לָאמַא טמוק

 =ערג ךיז טהיצעּב טייקשי'תיּבה-לעּב ןייז ןצ ,זיוה ןייז וצ

 | ,עּביל סיורג טימ קוינעּב

 ןוא ןעמָאנ ןייז טימ ץָאלק ןעדעי ָאד ךָאד ןָאק ךיא--
 טימ ןוא לעכיימש ןעטוג ַא טימ םורַא ךיז רע טקוק--! עילימַאפ

 עימ ןוא ,ןענופעגסיוא ןײלַא עקלַאּב עדעי--.טייקכילטרעצ סיורג
 טסַאּפעגוצ ייז ןילַא ,רֶעהַא טֿכַארּבעג ןײלַא דנעה עגעגייא יד

 ןיִּב טײצ-גָאטימֿכָאנ ױזַא רעדָא בוט-םי עלַא ןוא רעדנַאנײא ןצ
 ,ןעטײּברא רעהַא ןעפָאלעג ךיא

 -לַאֹּב רעדעי רעייט תמאּב ןיא םהיא זַא ,טהעז רהיא ןוא
 ןעגעװ גנורענירע ןייז ןעדנוּברעפ ןיא ייז ןופ רעדעי טימ .,עק
 ,"שגעמ ַא ןערָאװעג, זיא ,קוינעבערג ,רע ױזַא יו ,םעד

 =נוז זיּב גנַאגפיואנוז ןופ ןוא תוכאלמ עלַא ןָאק .קוינעּבערג

 ןעטייּברַא וצ ףיא טשינ רע טרעה גנַאגרעטנוא
 ץלַא--רעילָאטס ַא ןוא רעלסעשט א ןוא רערעש ַא ויא רע

 -ָאה ןוא ןעטרָאג ַא טָאה רע .עגרָאטַאק ףיא טגרעלעגסיוא ךיז
 | ,םיריזח טעוועד

 טימ ךיז טלעטנעט עּבַאּב יד ,ךס א ןַאהרַאֿפ ךיוא רענהיה--
 | ,ריפ א ךיוא רע טָאה ןעטּפעש ,ייז

 -וג רעד רַאפ רעּבָא .קינשזרָאטַאק א ךָאנ זיא קוינעגערג = |
 רעד רעסיוא ןעניואװ וצ טּבױלרעד םהיא זיא גנורהיפפיוא רעט
 ךייז רע טכַאמ, עמרוט רעד רַאפ ,גנוניואוו רעיירפ ַא ןיא ,עמרוט
 ,רהיא רַאֿפ רֶע טײּברַא תעל-תעמ ןיא העש עֿכילטע :"קָארוא
 .ךיז רַאפ--טייצ עגירעגיא יד ןוא

 -עג .עגרָאטַאק רעד וצ ףוס ַא ךיוא ןיוש טמהענ דלַאּב--

 -עפינַאמ יד ךרוד ,רהָאי גיצנַאװצ עצנַאג ֹוצ טפשמ'רעפ ןעוו
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 ,קע'נַא ןוא םישדח ריפ ךָאנ ךיא ּבָאה ןעננוצריקרעפ ןוא ןעטס
 ןענָאק ןיש לעװ ןוא ,טסינַאלַאק א ןערעװ ךיא לעװ טלָאמעד
 ,זיוה םענעגייא םעד רַאפ רָאנ ןעטייּברַא

 -ץג "ןירעניואווטימ ַא ןעבעגעגסױרַא  ןעמ טָאה ן'קוינעּבערג
 קוינעבערג םורָאװ ,ןילַאכַאס ןופ גנונדרָא רעד ןוא גחנמ םעד ןעג
 ףיוא טשינ טֿכער םוש ןייק ךָאנ טָאה ןוא קינשזרָאטַאק ַא ךָאנ זיא
 | .סוסקול ןימ ַאזַא

 טסייה סָאד ,"ןַאמ ןיֿפָאנ, ןעמוקעג זיא יורפ עטנרהָאיעּב ַא
 ךס ַא ויא ןוא עגעש ייק טשינ ןיא יז ,ןַאמ ם'נופ דרָאמ ן'רַאפ
 ,ן'קוינעגערג ןופ רעטלע

 ךיא ףימ טלַאה יז ןוא רעייט יז טלַאה ךיא רעּבָא ,ונ--
 !ןעגידניז וצ סָאװ ָאטשינ ,רעייט:

 רהעמ ךיז טציטש סָאװ ,ןעבעלנעמַאזוצ ַא תמאּב זיא סָאד--
 -עבערג ,שרעדנַא סיּפע ףיוא רעדייא ,גנוטכא רעגיטייזנעגעג ףיוא
 -שיּתיּבה-לעּב רהיא רַאפ ,סיילפ רהיא רַאפ ןעמונעג יז טָאה קוינ
 ,ן'קוינעּכערג ןופ רעכַאװש טשינ יז זיא טײּברַא רעד ןיא .טייק

 ,"טסניד ןופ , עגרָאטַאק ףיוא ןעמוקעג זיא קוינעּבערג
 םהיא ךיא ביגרעפ--? דשח ַא ּבילוצ ןערָאװעג טּפשמ'רעפ--

 ,עגַארפ עשינילַאֿכָאס עֿכילנהעװעג יד:
 ,טַֿאדעּב ךיז ןוא ןעגיוושעג עלייוו ַא טָאה קוינעּבערג
 ,ֹזַא ץלַא וצ ,ןירַאּב ,ןוש טהעגרעד רהיא בוא = ,ןיינ--

 -עג ךיא ןיּב דרָאמ ַא רַאפ ,תמא םעד ןעגָאז ךייא ןעמ ףרַאדעּב:
 רעד ןוא ךיא ,..טע'גרה'רעד רימ ןעּבָאה ץירּפ םעד ,רעהַא ןעמוק
 ...טע'גרה'רעד םהיא רימ ןעּבָאה עדייּב--קישטשנעד

 ?דלעג ןעקַאּפ טלָאװעג טָאה רהיא ,סָאװ--
 רעד ,רזֿכא רעסיורג א ןעוועג ,תוירזכא ןייז ּבילוצ ,ןיינ--

 יד זַא ,יװַא רע טגעלפ ןעגָאלש ,רזֿכא'נַא רַאפ סָאװ ,ךַא ,ץירפ
 טָאה דייועגניא עצנַאג סָאד ,םויח-דע ךָאנ ןךיא להיפ ענייז ּפעלק
 -עג ,ןעװעג םהיא ייּב ךיא ןיּב רעשטוק ַא .ןעגָאלשעגּבָא רימ רע
 וצ םהיא ךיא ןיּב לָאמ ליפיו ,עטוג רהעז דרעפ רע טָאה טַאה
 ,עלערַאה ,ּבָא ךימ טזָאל; :טשוקעג ךיש יד ,ןעלַאפעג סיפ יד
 -וצ טשינ ךייא ןָאק ןוא רעשטוק רעטכעלש ַאזַא ןיּב ךיא ּביוא:
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 יד !ןעד ךיד טלַאה ךיא, :ןעגָאז רע טגעלפ .ןעלעטשנעדירפ

 ַאזַא טַאהעג ךיא ּבָאה ןָא גָאט-ןעריוּבעג ןופ ",ךיד ןעטלַאה דרעפ

 -עג גירנעטש ךיא ּבָאֹה דרעפ יד ןוא ,דרעפ םורַא ןהעג--תוליגר-|

 -קערש טָאה ץירפ רעד רעּבָא .,,גירעהעג יו ,טוג ,ןייר ןעטלַאה

 ךָאנ רימ טּפַאכ--טציא ךימ ןהָאמרעד ךיא זַא ןוא ןעגָאלשעג ךיל

 !רעװש ,ּפָאק רעד ןעלדניווש טציא:

 ןיא ,רעּבמעטּפעס 20 טעד ,רהָאי ןעט8 ןיא סָאד זיא ןעוועג--

 -עּב ךייא רשפא--עינרעּבוג רעילָאדָאּפ ,שזָאּביזדעמ טדָאטש רעד

 ןוא ועיק ןיא ןעװעג ןענעז קישטשנעד ן'טימ ץירּפ רעד !טנַאקי

 א םײהַא ץירּפ רעד טמוק .דרעפ יד יב ןעּבילּברעפ ןיּב ךיא:

 יעֹּב ןעמ סָאװ ,טשינ טגָאז רע .,דרעפ יד וצ ךיילג ךיז טפרַאװ

 ףיוא ףױרַא-טלַאפ ןוא ,חור יצ ,לעװייט ,ןעגרָאמ-טוג : ןעגָאז ףרַאד

 טכַאמעג ,רענייא וד דנוה--,רע טגָאז--,רימ וטסָאה סָאװ, ,רימ

 וטסָאה סָאװ !ןעהעטש דרעפ עטרעגָאמעגסױא ?ַאה ?דרעפ יד ןופ

 ןעּבָאה דרעפ יד ןוא "!וד ןייב רעשיטדניה ,ןָאהטעג יז םימי

 ,תונמחר טָאה; : םהיא ךיא גָאז ,םהיא ןהָא טלעדרעפעגּבָא דָארג ךיז

 רעגָאמ ייז ןענעז ,טלעדרעפעגּבָא ךיז ןעּצָאה דרעפ יד ,עלערַאה

 ךייא ךיא ּבָאה ,ןעקנעדעג וצ טגיליועּב רהיא ּבױא ,ןערָאװעג

 ֹוד דנוה--רע טגָאז-!שָאירװ, ".םעד ןעגעװ טרישעּפעד וליפא

 ןטימ ױזַא רימ טיג ןוא ".טע'בנג'עג רימ וטסָאה רעּבָאה ! רענייא;

 קרַאטש רהעז רימ טָאה טייצ רענעי ןיא .ּפָאק ן'רעביא חֹּכ ןעצנַאג

 רעיא סָאד דנַאה ןטימ ךיא לעטשרעפ ,רעױא'נא ןָאהטעג הע

 טסייר רע רָאנ ,ןעטייװצ ן'רעּביא טגָאלש רע סָאװ טשינ ,רע ןוא

 -נַארק ן'רעּביא ,ןעקנַארק ן'רעּביא ץלַא טּפַאלק ןוא דנַאה יד רימ-

 הֹעז .ןערָאװעג רעטסניפ ןעגױא יד ןיא רימ זיא .רעױא ןעק|

 -נעד םוצ ךיא גָאז ,ןעטלַאהסױא טשינ סָאז לעװ ךיא זַא ,ךיא

 ,רימ רעדָא .ןענעגרה'רעד םהיא ןעזומ רימ ,וטסרעה, :קישטש

 :ירע טכַאמ .ןעּבעל טשינ ףרַאד זנוא ןופ רענייא רָאנ ,רע רעדָא-

 ןוא .ןעדייר ריד טימ טלָאװעג ךיא ּבָאה יקַאט םעד ןעגעװ,-

 דנעװַא םענעגיא םעד יקַאט ןוא ,טֿכַאמעגּבָא רימ ןעּבָאה יװַא

 ,טכאמעג-הנותח םהיא רימ ןעּבָאה;

 ,טכַארטרעפ ךיז ןוא ןערָאװעג ןעגיװשטנַא זיא קוינעבערג
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 ךעסעזעג ןיּב ךיא .רעגייז ַא ףלע םורַָא סָאד זיא ןעוועג--
 --םהיא וצ קעװַא זיא קישטשנעד רעד ןוא ,טרַאװעג ןוא ךיק ןיא
 : טכַאמ ןוא קירוצ רע טמוק ,טשינ יצ ,טפָאלש רע יצ :ןהעז

 -נָארּב לעשעלפ ַא ןעקנורטעגסיוא רימ ןעּבָאה ,"טפָאלש ,ןָאק ןעמ,
 =נָא ןופ ךָאנ סע טָאה קישטשנעד רעד--ןעגעװ שזַארוק ןופ ןעמ

 ןעמ ,קעװַא זייוגיצנייא ךיז ןענעז ןוא--טיירגעגוצ דנעװָא ּביוה
 גידנעטש טָאה רעמיצפָאלש ןיא םהיא ייּב ..ןערעה טשינ לָאז

 ָאד ןוא ָאד עלעפמעל סָאד טהעטש .עלעּפמעלטכַאנַא טנערּבעג

 ,ונ, ,טפָאלש ,ןעצרַאה ן'פיא םהיא ןעגיל דנעה יד .רע טפָאלש
 רעד ,ָאקנערַאצ .םהיא וצ ןָאהטעג ףרָאװ ַא ךיז רימ ןעּבָאה ,"יַאלַאװ

 ןוא טסורּב רעד וצ דנעה יד טקירדעגוצ םהיא טָאה ,קישטשנעד
 .,טקיטשרעד ןוא זלַאה ן'רעּביא ףיילש ַא ןעגיוצרעפ םהיא ּבָאה ךיא

 | / לָאמַא טימ--
 יטרעשעּב טשינ וליפא ,סע טסיײה ,טנעמָאמ ןייא ןיא--

 טָאה לוק סקוינעּבערג ןיא--,םירוסי םהיא ןעפַאשרעפ וצ ןעוועג

 .טשינ םירוסי--.רעטיצ רעֿכילסירדרעפ-זייּב ַא סיּפע טייּפשעג ךיז

 טָאה דנַאװ ן'רעּביא תמחמ ,םהיא ןעפַאשרעפ וצ ןעוועג טרעשעּב

 -םיוא ךיז ,ןערעהרעד טנָאקעג רע טָאה ,ןעפָאלשעג ץירּפ ַא ךיוא

 | | .ןעּפַאכ
 !וליפא טּפַאֿכעגפױא טשינרָאג ךיז טָאה רע ןוא--
 -רעפ םחיא טָאה ןעמ יװ ,עגר רענעגייא רעד ןיא ,ָאי--

 רעּבָא ,טּפַאכעגפױא ךיז רע טָאה ,טסורּב רעד וצ דנעה יד טקירד
 -ַאצ ייּב רע טָאה דנַאה ַא .ןעיירשסיוא טנָאקעג טשינ טָאה רע

 --דנַאװ רעד וצ דנַאה רעד טימ ךיילג ןוא ןעסירעגסיוא ן'ָאקנער
 -גיק ,דרעװש ַא ,רעװלָאװער ַא ןעגנַאהעג זיא דנַאװ רעד ףיוא
 דנַאה יד ןָאהטעג ּפַאֿכַא רעּבָא טָאה ָאקנערַאצ .סקיּבַא ,ןעלַאשז

 -רעד ןיש ּבָאה ךיא ןוא .טקירדעגוצ לָאמַארעדיװ יז ןוא
 ָךָאהטֶעג קוק ןייא רָאנ רע טָאה ,ףיילש םעד ןעגיוצרעפ לייוו

 .טַֿאמעג-הנותח םהיא רימ ןעּבָאה ױזַא ןוא ,.,רימ ףיוא

 ,םעטָא םעד טּפַאֿכעגּבָא טָאה קוינעּבערג
 .,ןערַאטס רעּבָא ךיז ןעמ ףרַאדעּב טציא ,טכַאמעג-הנותח--

 יא ןָאהטעגנָא םהיא רימ ןעּבָאה .ןַעסיװ טשיג לָאז רענייק זַא
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 ןעגָארטעגקעװַא ,לעטיה ןוא ןעשָאלַאק ,לעוויטש יד ןיא ,לעטנַאמ
 ,לעקירּב ץ'רעטנוא ןעפרָאװעגרעטנורַא  ןוא לעכייט םוצ םהיא
 -רעד ,טע'גרה'רעד םהיא געװ ןיא טש'רמולּכ טלָאװ רעצימע יו
 טגָאז--,ַאשטירעּפַאט , ,םײהַא טרהעקעגמוא ךיז רימ ןעּבָאה ךָאנ
 סָאװ ,דלעג ןעּבָאה ףרַאדעּב רע ,דלעג ןעכוז רימָאל-- ,אקנערַאצ
 גָאז ".ןעמוק-ץינוצ ָאי סע טעװ זנוא ןוא ,טציא םהיא סע גיט
 -עג ןעד סע רימ ןעּבָאה !וטסדער סָאװ ? וטסדער סָאװ, : ךיא
 רעּבָא ,טסליװ וד יװ ,וד--,רע טכַאמ ,ונָת יָנ ךלעג ּבילוצ ןָאהט
 רע ליפיו ,דלעג ןעמונעג ןעטרָאד רע טָאה ",ןעמהענ לעװ ךיא
 .עשטַא ןעטלַאהעּב רע טָאה ןעוויוא ן'רעטניה ןוא ,טנָאקעג טָאה
 טָאה ךָאנרעד-- .רעדמעה עייג ענייפ ,רעדמעה ,ןעֿפַאז טימ ןַאדָאמ
 ץעטנַאקעּבַא טַאהעג .עּבַאב ַא םיּפע וצ טּפעלשעגקעװַא סע רע
 יב ,,,"ןעטָאשרעּפ , ךיז רימ ןעּבָאה םעד בילוצ יקַאט ןוא .עּבַאּב
 רעדנַא'נַא ןעסעזעג טלָאמעד טַארקַא ןיא עּבַעֹּב רעגיזָאדרעד
 .ץג רע טָאה ,ץירּפ ַא יב טנידעג ךיוא סטָאה סָאװ ,רעטנַאקעּב
 .רָאמ ּףיוא ,ךָאנרעד ןוא .ןעכַאז טכַארּבעג טָאה ָאקנערַאצ יװ ןהעז
 ךיז רע טָאה ,ץירּפ ןעטױט רעזנוא ןעגופעג טָאה ןעמ זַא עג
 -עג ָאקנערַאצ אמּתסמ טָאה סָאד טָא זַא ,ןעסױטשעגנָא דלַאּב
 ןעגעו ןעלמרומ ןעּבױהעגנָא םלוע רעד טָאה ,ןעֿכַאז ענייז טכַארּב
 ןעמונעג ןעמ טָאה .טסואוורעד ךיז סָאה ָאװטסלַאשטַאנ ןוא םעד
 יד טָאג ָאד ןיּב ךיא, :טרַאּפשעג ץלֲא ךיז רע טָאה ,ן'ָאקנערַאצ
 ןץרעטנוא ץעגרע טקיטשרעד םהיא טָאה קוינעּבערג ,גידלוש המשנ
 םענייק לָאז ךיא ,ןעסייהעג ןוא ןעמוקעג רע זיא ךָאנרעד ,קירּב
 ,ןַאדָאמעשט םעד ןעטלַאהעּב ,ןעגָארטקעװַא לָאז ןוא ןעגָאז טשינ
 ךימ ןיוש ןעמ טָאה ָאד ".טגלָאפעג םהיא ךיא ּבָאה קערש ןופ
 סָאד ייּב ןעטלַאהעג טייצ ץגנַאל ַא ךימ ּבָאה ךיא .ןעמונעג ךיוא
 ךָאנרעד רעּבָא ".ןעגָאז וצ סָאװ ןוֿפ טשינ סייװ ךיא, :עגיניימ
 .ןעועג הדומ ךיז ןוא ןעמונעג ךיא ּבָאה

 !טעשטומעג טָאה ןעסיוועג סָאד ,סָאװ--
 .עג זיא סָארדרעפ רעד !ןעסיװעג סָאד סָאװ וצ ,ןיינ--

 טהעטש טַאדלָאסכַאװ רעד .רעצרַאק ןרעטטניפ ַא ןיא ,(ךָאװטּפיוה) טֿפַאװּבָא ןיא ןָאקנערַאצ טימ ץיז ךיא .סיורג ףךילקערש ןעוו
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 -'וַא ,ןעטָאּברעפ זיא סָאד שטָאֿכ ,זוא טימ טדער ןוא  ייּברעד
 ָאקנערַאצ יװ ךיא רעה .תונמחר רע טָאה ,רעדורּב רענקגייא
 םעד בילוצ ךיא ףרַאדעּב - ,רע טגָאז-,טָא; :םהיא וצ טגָאז
 ױזַא רעטרעװ עגיזָאדיד ךימ ןעּבָאה ?,גידלושנוא רָאג ןעציז דנוה
 טרהיפ, :ןָאהטעג ײרשעגַא ּבָאה ךיא זַא ,ןעצרַאה ן'רַאפ טּפַאכעג
 -נַאג םעד ןעגָאז ליװ ךיא ,לעטַאװָאדעלס םוצ--ךיא גָאז-- ,ךימ
 ןוא לעטַאװָאדעלס םוצ טרהיפענקעװַא ךימ ןעמ טָאה ,"תמא ןעצ
 ןעמ יװ :ןעװעג זיא סע יװ ,סלהעצרעד ץלֲא םהיא ּבָאה ךיא
 -נערַאצ יװ ,ןעועג זיא ךַאמּבָא רעד יװ ,טקיטשרעד םהיא טָאה

 -ַאק עגיּבייא ןעמוקעּב רע טאה ,ןעטלַאהעּב דלעג סָאד טָאה ָאק
 .ךיא בעל ױזַא טֶא ןוא ,רהָאי 20 ךיא ןוא עגרָאט

 | } טָאװ ,רעווש--
 -עװ טגערפ .חֹּכ ןַאהרַאפ זיא סע ןמזילכ ,טײּברַא ךיא--

 ןהעצ .ןעגָאז רעדעי ךייא טעװ ,טליװ רהיא ןעמעװ ייּב רימ ןעג
 רעניײק טעװ רימ ןעגעװ ןוא-ָאד ךיא ןיואװ עטפלע סָאד ,רהָאי
 רעדָא רעצרַאק ןיא רָאנ טשינ .ןעגָאז טשינ טרָאװ טכעלש ןייק
 רענייא ןייק ָאד ךימ טָאה רעגניפ ַא טימ וליפא--ץימש רעטנוא
 -עג ָאד ןיא װעצרַאי !טרהירעגנָא טשינ סעלעטַאריזדַאנ יד ןופ
 ףױוא .עשרַא-שנעמַא .ןעּבָאה רע לָאז ןדע-ןג ןעגיטכיל ַא ,ןעוו
 .ןעקוק טגָאקעג טשִינ רע טָאה טגַאטסערַא םענעטימשעג-טשינַא
 וליַפא לָאמניײק ,טרהירעגנָא טשינ לָאמנייק ךימ טָאה רע וליפא ןוא
 -.רַאעג ,סעװעצַארּפעג ּבָאה ךיא .טגָאזעג טשינ טרָאװ טכעלש א
 .ָארקעג טױה רעד ןופ ,ןעסייהעג טָאה ןעמ סָאװ ,ןָאהטעג ,טייּב
 קַאה יד--ךיא ןוא גָאטימכָאנ לעמערד ַא לָאמַא ןעּפַאֿכ עלַא .ןעכ
 יוּב ,זייוכעלסיּב רימ ךיא טיּברַא ָאד :רעהַא ןוא לעטרַאג ןיא
 זיא דנועג סָאד רעּבָא .טּבעלעג טוג ,השק'שינ ...עלעזייה ַא רימ
 | / .לעטירעגרעטנוא ךיז ,ןערָאװעג עילַאק סיּפע

 -ָאמ--רענעסירעגרעטנוא'נַא יװ ,סיוא יקַאט טהעז קוינצערג
 ע'תמא ענייז ןופ רעטלע ךסַא סיוא-טהעז ןוא ,ןייּב ןוא טיוה ,רעג
 | | י . ןערהָאי

 גנַאּב ריד טוהט ,..רבע ןעגעװ וטסכַארט סָאװ ןוא ונ--
 ?טשינ הטרח ןייק וטסָאה ?טע'גרה'רעד םהיא טסָאה וד סָאװ ,לָאמַא
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 -ַאה ןיימ ,ןעגָאז ךייא לעװ ךיא סָאװ טָא ;}ןָאהט גנַאּב--
 ןיִב ךיא יצ :רימ ןעגעװ טרעלק יװַא ,טליװ רהיא יװ :עלער
 ןעגָאז ךיא לעװ ךיא רעּבָא ,רעטכעלש ַא רעדָא שנעמ רעטוג ַא

 ףוא טציא טהעטש רע ןעװ :טָאג רַאפ יװ ,ןעצרַאה ןעצנַאג ןופ
 -ו} לָאמַארעדיװ םהיא ךיא טלָאװ--רעהַא-טמוק ןוא רק ןופ

 טלָאװ ,ןענַאטשעגפױא לָאמ ןהעצ טלָאװ רע ןעװ ןוא .טקיטש
 -ָאז ךייא טעװ ןעמ !עגרלטַאק !טקיטשרעד לָאמ ןהעצ םהיא ךיא

 / -ַאה ןיימ ,טשינ יז טבױלג ,רעטיּב ןוא רעװש זיא ָאד וַא ,ןעג
 יז ןעּבָאה עגרָאטַאק עטכע ןייק !דניה יד ,ןעגײל יײז !עלער
 ?סָאװ ןוא--טּבעלעגּבָא רהָאי ןהעצ ךיא ּבָאה ָאד ,ןהעזעג טשינ
 -אק-טנהיג ַא ןעװעג זיא סָאד ןוא--רהָאי יירד ןיולּב רעּבָא טרָאד
 -רעד טשרע ךיא ּבָאה ָאד !עגרָאטַאק ַא לָאמ ןייא ןיוש--עגרָאט
 !טלעװ עגיטּכיל יד ןהעז

 ףױא ךָאד ןעטליג ָאד רעּבָא !טרַאװ ,רָאנ עשז-טרַאװ--
 ? ןעמָארטש ערעווש

 לָאמַא ,המא ,ָאי ,טנידרעפ רעּבָא סָאד ךָאד ןעמ טָאה--
 ;סע טפערט ןעװ רָאנ ,ןעגידלושנוא'נא רָאג ַאד ןעמ טפארטשעּב
 טשיג ךילגעט-גָאט ךיא ּבָאה ןעטרָאד ןוא ,,,שדח 8 ןיא לָאמ ןייא
 ,טנייועג ,ןעפָאלשעג טשינ טכעג ,ןעהיִצּבָא סעטָא םעד טנָאקעג
 ,טשינ יז טּבױלג רחיא .ןערָאװעג ןעלָאװשעג ןענעז ןעגיוא יד
 .יר רעבירעד ןוא ,טשינ יז ןעסייװ גורצ ע'תמא ןופ : ןירַאּב
 | ,יזַא ייז ןעד

 טדער רע תעשב ,םינּפ ןוא רעטרעװ סקויגעבערג ןיא ןוא
 -ךניימ ליפיזַא ,סַאה ליפױזַא ןַאהרַאֿפ זיא ,ןברק ןייז ןעגעוו
 ןץיק רעּבירַא טשינרָאג ןעטלָאװ סע יװ טקנוּפ ,ןעמיוט םוצ טפַאש
 .ֿכעג טשרע טלָאװ ץלַא סָאד רָאנ ,טייצ רענעי ןופ רהָאי ףלעווצ
 , ,ןחעשעג ןעט

 ,ןעלערברעפ רעווש ַא ןעכערברעפ סקוינעבערג זיא סיוועג
 ןעװעג טרעשעּב טשינ, סע סָאװ ,גנורעיודעב ןייז זיא סואימ
 .ױעד ןענַאק טפרַאדעב ךָאד טָאה ןעמ רעֹּבָא ,ןעשטומ וצ םהיא
 "ףעפ ַאזַא וצ ןעשגעמ ןעגיהור ןעליטש ןעגױָאדמעד ןערהיפ
 ,גנורעטיּב
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 ןעגעו ן'קוינעּבערג ןָאװטעג גערפ ַא לָאמנייא ּבָאה ךיא
 {רֶע זיא ואוו :ץָאקנערַאצ

 רהעז טּבעל רע ןזַא ,טגָאז ןעמ .עקװָארעדנַאסקעלַא ןיא--
 יאמל ,ןענע'גרה'רעד ךימ טלָאװעג ץלַא טָאה .טקנירט :טכעלש
 -צרַאװש ידלַא וצ רע טהעג ,אלימ ,ןעּבעגעגטױא םהיא ּבָאה ךיא
 | | ,רהָאז

 : ן | 3 ילקַאּפ

 (עלעֿפיּב:ץיטָאנ ןיימ ןוֿפ)

 ןוא טידנַאּב רעגיד'תונמחרּב גוא'נַא ,טעָאּפ ַא ןוא רעדרעמ ַא
 -רעפ סָאװ ,שנעמ ַא ןוא רעכערּברעפ ַא .רעטַאמפ רעכילטרעצ ַא:
 ןילקַאּפ זיא תוריתס עניװַא ןופ .ןעכערּברעפ סָאד קרַאטש טסַאה
 ךימ לייא ךיא ןוא ,רימ ייּב ןעוועג סָאװ-רָאנ זיא רע .ןעפַאשעּב
 ןערעװ ןענורטנַא טשינ לָאז סע--,תורוש עגיזָאדיד ןעפרַאװעצנָא
 .ןע'נילקַאּפ ןופ טעהעװ סָאװ ,'ןעֿכערּברעפ ןופ חיר רעד , יז ןופ

 . .עלעטעצ א ןעמוקעּב ךיא ּבָאה קירוצ העש ַא טימ
 רימ טגידלושטנע !רעלעטשטפירש רעה רעטרהעעג רהעז,

 רשפא .ןעטפירש עניימ ךייא קיש ךיא סָאװ ,טייקטסיירד ןיימ
 -וצ ךייא טעװ סָאװ ,טרָאװ ןייא שטָאכ ןעניפעג טרַאד ךיז טעװ
 לָאז רע ,רעניד רעייא טסייה ָאט--טשינ רעּבָא בוא .ןעמוק ץינ
 ןופ טשינ ָאד ןיואװ ךיא .ןײרַא ןעוויוא ןיא ןעפרַאװנײרַא סָאד
 ןייז לעװ ךיא ןוא ,םורַא ןוא םורַא ץלַא ָאד ןָאק ךיא ,טנייה
 -סע-ליפ ןייז גיפליהעּב ןענָאק ךייא לעװ ךיא ןעו ,ןעדירפוצ רהעז
 רעד טימ ןעּבײרשנָא ןענָאק טשינ לעװ ךיא טָאװ ,סָאד ,ןיא
 טעּב לָאמַאֿכָאנ ןוא ,גנוצ רעד טימ ןָאהטּפױא ךיא לעװ ,רעדעפ
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 -ָאװ ,טייקטזיירד ןיימ ןעגידלושטנע רימ טלָאז רהיא ,,ךייא ךיא-
 .ניײק ךיא ןיּב ןדחּפ ןייק ,קַאזָאק ַא ךיא ןיּב ןעצרַאה ןיא םורי
 טימ זַא ,לעטרעװ סָאד טרעהעג ּבָאה ךיא ןוא ןעוועג טשינ לָאמי
 ךיײא ךיא טעּב ךָאנ ןוא .ןעמהענגיא טדעטש ןעמ ןָאק טומ
 טימ ןָאװטעג טרעװ סָאד זַא ,ןעניימ טשינ טלָאז רהיא ,,רהעז
 טלָאװ ךיא ,ןיינ .רעקוצ לעקיטש ַא ףױא ןעמוקעּב וצ הנוּכ רעד
 סגיימ טרָאװ ןייא ןעװ ,ןעועג טנױלעּב רהעמ לָאמ טרעדנוהיירד
 יד לָאמַא ןעלעוו רשפא ,ןעצונ ַא סיּפע ןעגנערּב טנָאקעג ךייא טלָאװ
 ,תורוש יד ףױא ןָאהט קוק ַא ענעגיא יד ןופ ןעגױא ערעייש
 -ָאװעג ןעּבירשעג ןענעז יז זַא ,ןעסיו טשינ ןעלעװו ייז שטָאֿכ
 ,"ןילקַאּפ יעפָאמיט ,רימ ךרוד ןערי

 ןייק טשינ--שנעמ ַא רעפטנע ן'פיוא טרַאװעג טָאה ךיק ןיא
 ,גירהָאהטױר ןוא טיוּבעגטסעפ ,,רעכיוה

 ענייז רעּבָא ,טיױר ןעוועג ,טמעשרעפ ןעזיוועגסיוא טָאה רע
 .ףרַאש ןוא טסיירד ,גיהור טקוקעג ןעּבָאה ןעגיוא עטלַאק עסיורג.

 ?ןע'גילקַאּפ ןופ עלעטעצ סָאד טֿכַארּבעג רהיא טָאה סָאד-- |
 רעקרַאטש ַא טימ טרעפטנעעג רע טָאה-!יקַאט ךיא--

 ,שינעלמַאטש
 !ןעמוקעג טשינ ןיײלַא ןילקַאּפ זיא סָאוװרַאפ--
 ַא ןעמהענעױא ןעלעװ טעװ רהיא יצ ,טשינ סייוו רע--

 ,קינשזרָאטַאק
 ,ןײלַא ןעמוק לָאז רע זַא ,םהיא טגָאז-- |

 :ןעגיושעגוצ טָאה רע
 ,ןילקַאּפ יקַאט ךיא ןיּב סָאד--
 זַא ,טנָאזעג טשינ דלַאּב רימ רהיא טָאה עשז:סָאװרַאּפ--

 ,טג;רמעג ךָאנרעד םהיא ךיא בָאה---? ןילקַאּפ טנעז היא:
 ּבָאה.ךיא ,גנוגידיײלעּב א רָאפ טַאהעג-ארומ ּבָאה ךיא--

 ,חצורַא טימ ןעדייר ןעלעװ רָאג טעװ רהיא יצ ,טסואװעג טשינ
 רעטנוא .עילימֲאּפ ע'תמא ןייז טשינ זיא סָאד---"ןילקַאּפ

 טנעכערּברעפ ענייז ןעגנַאגעּב זיולּב רע זיא עילימַאפ רעגיזָאדרעד
 -ץ'גרת'רעד ן'רַאפ ווָאטסָאר ןיא ןערָאװעג טּפשמ'עג ךיוא ןיא ןואי
 ,טירדנַאמיכרַא נא ןעג
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 -=ורעגטױרַא טייצ ןייז יא טָאה טָאװ ,דרָאמ רעֿכילקערש ַא
 ,לעמוט ךס א ןעפ

 -=93, א ןעגָצטשעג רימ רַאפ זיא דַארג ןעסיוועג ַא ןיא |

 ,"ןָאורעּפ עטמהיר
 -ָאק רענעריובעג ַא ןיא ,ןילקַאּפ ןעסייהעג טָאה סָאװ ,רעד

 .ףיורעד ץלָאטש רהעז זיא ןוא קַאז
 ךעמ סָאװ ,ענעי ןופ רענייא סָאד זיא רעטקַארַאֿכ ן'טיול

 ,"רעדרעמ ענעריוּבעג, ייז טפור
 .ףמַאק ,רהַאפעג טַאהעג ביל רע טָאה ןָא-זייוודגיק ןופ
 .,ןעגינעגרעפ ןרעסערג ןייק ןופ טסואוועג טשינ ּבָאה ךיא--

 דרעפ םענערהאפעגסױא-טשינ ,ןעגנוי ַא ףיוא ןעגנירּפשוצפורַא יו
 'טכַאד ,ךיא לעװ טָא-טָא ,ןעגיוּב ןופ לייפ םהיא ףיוא ןעהילפ ןוא
 :עשטומ ךיא .ךיא דרעפ טָאד ןוא ןעקַאנ-ןוא-זלַאה ןעֿכערּב ,ךיז
 ,טוג ױזַא זיא ןעצרַאה ן'פיוא רעּבָא ,דרעפ סָאד ןוא ךיז--ןעדייב

 הע רעּבָא ,ןענעייל טנרעלעגסיוא ןײלַא ךיז טָאה ןילקַאּפ
 .-עג ןעּביושעּב טרעװ סע ואװ ,רעֿכיּב ענעי רָאנ ןענעייל טגעלפ

 | ,טיוט ,ףמַאק ,רהאפ
 ןעגעװ ןענעײל וצ טַאהעג ביל ךיא ּבָאה טּפױהרעּביא--

 ,םינלזג
 ןעּבױהעגנָא ןילקַאּפ טָאה ערעירַאק עשירעכערּברעפ  ןייז

 ,ןעדרָאמ ייווצ טימי
 "עּביל ַא ּבילוצ, רבח א טע'גרה'רעד רע טָאה םדוק |

 | ,לעדיימ ןייא ןיא טּבילרעפ ןעוועג ןענעז עדייּב
 .רעּבָא ,טסואועג טשינ רענייק טָאה החיצר רעגיזָאדרעד ןופ

 ןעגעװ טסעומשעג ךָאד ןעמ טָאה עצינַאטס-ןעקַאזָאק רעד ןיא
 .-עג גָאז ַא גנוי ַא םהיא טָאה ,גירק ַא ןיא ,לָאמניא ןוא ,םעז

 : ןָאהס
 'טשינ ריד ךָאד ןיּב ךיא !רעּביא ױזַא ךיז וטסמהענ סָאװ--

 .,ןענע'גרה'רעד טשינ לעקניוו ַא ןופ וטסעו ,רעדורּב ,ךימ ! רענעי

 | ..עמלעש ַא יו
 .=ידיילעּב עגיזָאדיד ןעגָארטרעּפ טנָאקעג טשינ יא ףָאה--

 "סָאד טלעטָאזעגנָא טֿבַאנייּב ךיא ּבָאה--,ןילקַאּפ טלהעצרעד---,גנוג
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 ןוא רעגידילעב םעד טע'גרה רעד ,רהעװעג ןעמונעג ,דרעפ
 יד ןעגנערּב טלָאװעג טשינ--עצינַאטס רעד ןופ ןערהָאפעגקעװַא

 | | ,דנַאש וצ םיבורק
 ךיז רע טָאה ָאד ןוא ,ןרעדנַאװ ןעּבױהעגנַצ טָאה רע

 ׂ ."ןילקַאּפ , ןעּבעגעג ןעמָאנ
 טָאטשנַא--ךיז וצ ןעמונעג םהיא טָאה יורפ עטלַא'נַא סיּפע

 / .ןהװ םענעלַאפרעפ ַא

 ףיז ןוא טדָאטש רעדנַא'נַא ןיא טרהיפעגקעװַא יז רע טָאה
 ,רהיא טימ טצעזעּב ןעטרָאד

 .רעטומ ענעגיײא'נַא יװ ,רעיײט ןעטלַאהעג יז בָאה ךיא--

 יז זַא ,דלעג גידנעטש ןעּבעגעג ,רהיא רַאפ טגרָאזעג ּבָאה ךיא
 ,,.טיונ ןופ ןעסיוו טשינ לָאז

 ?טציא יז זיא ואוו--
 ךיא ּבָאה--חֹּכּב ןעוועג ןיּב ךיא ןמז-לּכ ,טשינ סייוו ךיא--

 ךיז יז לָאז .ךַאז ןיימ טשינ ןיוש סע ןיא טציא .טציטשעג יז
 ,רַאפרעד טָאג ןעקנַאד ןיא--טּבעל יז בוא ,דייהרעטנוזעג ןעבעל
 ךיא סָאװ ,דלעג סָאד רעּבָא ,סיוא טשינ ךיוא טֿפַאמ--טשינ בוא
 ,ןעננַאגעגסױא ויא ,ןעפױלטנַא ן'רַאפ םייחרעד ןיא ןעמונעג ּבָאה
 :ןעניז ן'פיוא ןעמוקעג רהעמ ןוא רהעמ ץלַא רימ זיא ָאד ןוא
 טוג יו ,טנעײלעגסױרַא ךיא ּבָאה ךעלֿכיּב יד ןיא ,ןלזג א ןערעוו
 ךיוא ךיא לָאז סָאװרַאפ ,רימ ךיא טכַארט ,םינלזג יד ןעּבעל סע
 :ןעסַארדרעפ ךילקערש סיּפע רימ טָאה סע .ַאזַא ןערעװ טשינ

 ..,דנוה ַא יװ ּבעל ךיא ןוא ,גונעּת סיורג ןיא ןעבעל ןעשנעמ
 ןימ ַא יװ ,ןהעזעגסיױא ןילקַאּפ טָאה טנעמָאמ םעד ןיא

 ,רָאמ לרַאק רעגיטרַאנעגיײא
 ,ןעמונעג טשינ עקיּפָאק ַא לָאמנייק ךיא ּבָאה עמירָא ייּב--

 ךיא ּבָאה ןצּבק א ,עמירָא ןעפלָאהרעּפ ןײלַא ךיא בָאה לָאמליײט
 -נַא ןעגידיילעּב סָאװ ,יד ייב רעּבָא ,טגידיילעּב טשינ לָאמנייק |

 ,שּביה--לָאמלײט ןוא ןעמונעג ךיא ּבָאה ,ערעד
 ןיא .ןרעפטנערעפ טשינ ,ךילטנעגייא ,רָאג ךיז ליוו ןילקַאּפ

 ,ףרהאװסיוא, ןעמָאנ ן'טימ ןײלַא ךיז רע טנעכייטעּב סעומש ַא
 ײװ טקנוּפ ,טושּפ ןוא גיהור ױזַא ץלַא ןעגעװ טדער רע רעּבָא
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 ,ןעטייווצ ַא ןעגעװ טלעדנַאהעג ךיז טלָאװ סע
 יורפ יד טָאה ,רעכערּברעפ ענעריוּבעג עטֿכע עלַא ייּב יו

 ,טליּפשעג טשיג לָאר םוש ןייק ןעפעל סנילקַאּפ ןיא
 -'עג ,"ייז טימ ןעלייוו וצ ךיז,; טַאהעג ּביל סָאה רע

 ,טשיױטעג ייז דנַאנַאכָאנ ןוא דלעג ייז ףיוא ט'רטּפ
 -מורַא ,דלעג סָאד טעװעיַאטלוהרעפ ןוא ט'לזג'עג טָאה רע |

 א ךייז טקרעמעגנָא ןוא טדעטש ענעדישרעפ רעּביא ןערהָאפעג-
 עצנַאג ַא טײּברַאעג טָאה גנורהיפנֲא ןייז רעטנוא ,ןּברק םעיינ
 | | ,עדנַאּב:

 ,שינעקנעּב ַא סיּפע ןעלַאפעּב םהיא טגעלפ זייוונעטייצ
 -ַאּפ ,ץלַא ןעפרַאװקעװַא טלָאװעג םהיא ךיז טָאה טלָאמעד

 - .ַאקירעמַא ןייק ןערהָאפקעװַא ןוא עּבטמ .עסיורג ַא ןעקי
 יד ןופ ןעסילשרעפ ןעכָאװ עצנַאג ףױא ךיז רע טגעלפ

 .קרַאמ ןענעייל רעהפיוא'נַא ןהָא :ןענעייל ץלַא טגעלפ ןוא עגינייז
 ,םינלזג ןעגעו ךעלעֿכיּב:

 .טלָאװ ןוא ןעפרָאװעגקעװַא ץלַא יקַאט טלָאװ ךיא ןוא--

 ןיא רעּבָא ךיא ןיּב ,קילג ןעֿכוז תונידמ עיינ ןיא ןעגנַאגעגקעװַא

 | ,טרעטיּברעפ ןוא ןייּב רהעז ןעוועג טייצ רענעי
 ןָאַאר רעװָאטסַאר ןיא םטרופמ ןעװעג ןיוש זיא ןילקַאּפ

 | ,זַאקווַאק-ןופצ ןיא ןוא:
 ןעּביז רַאפ טּפשמ'עג םהיא ןעמ טָאה רַאדָאנירעטַאקעי ןיא

 .ןעכָארּפשעגײרפ ןעביז עלַא רַאפ רעּבָא ,לָאמַא טימ סנעֿכערּברעפי
 .רעטנוא עניימ טיירפעּב ךימ ןעּבָאה ,טגָאזעג תמא םעד--

 ,ןעזיורעד ייז ןעּבָאה סעלעיד עלַא יד ייּב ,תודע ץטלעטשעג-

 ,טרָא רעדנַא'נַא ןיא רָאג ןעוועג השעמ-תעשּב ןיּב ךיא זַא:
 טָאה ןעמ ,ײצילַאּפ יד טגָאיעג ךיז טָאה ןע'נילקַאּפ ךָאנ

 -עג ךיז טָאה ןעמ .ןעּפַאכ טנָאקעג טשינ ןפוא םושּב רעּבָא םהיא
 .ןעמָאנ ןייז רַאפ ןעקָארש

 ףיא ץלַא ןעמ טָאה ,ןהעשעג סיּפע רָאנ ןיא סע ואוו--
 ןוא .'טייּברַא ס'בלּכ םעד ןיוש זיא סָאד, :ןעפרַאװעגפױרַא רימ
 רעטרעטיּברעפ ץלַא ,טדערעג רימ ןעגעװ טָאה ןעמ רהעמ סָאװ
 שטָאֿפ לָאז ָאט ,רימ ןעגעװ ױזַא רהיא טדער, ,ןערָאװעג ךיא ןיִּכ
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 סָאזו ןוא ,ןערָאװעג ףיא ןיב רעטכָאקעגפױא'נַא ,"תמאינַא ןייז

 -עג ךיא ןיִּב רעגרע ץלא ,טדערעג רימ ןעגעװ טָאה ןעמ רעגרע

 ּבָאה ךיא ןעװ ,ןעגינעגרעפ טפַאשרעפ טושּפ טָאה רימ ,ןערָאװ

 | ףעמונעגוצ סיּפע
 .ןעײרעּבױר-טֿכַאנ ןיא ןענַאטשעּב זיא טעטילַאיצעּפס סנילקַאּפ

 קסע'נַא ןעּבָאה וצ ןעוועג ןעלעפעג רימ זיא טּפױהרעּביא--

 -רעפ רענעי .םיחלג טימ ,םירחוס טימ : ןעשנעמ עטעדליּבעג טימ

 ,לעמוט םוש ןייק .םהיא ןופ ָאד ליװ ןעמ סָאװ ,דלַאּב טהעטש
 סָאד טגיל סע ואװ ,ןָא ןײלַא טוייװ רע .,לַאדנַאקס םוש ןייק
 ןוא ןעמהעג וטסגעלפ .רערעיײט ךָאד זיא ןעבעל סָאד .דלעג
 --! טגיהורנואעּב טסָאה וד סָאװ ,ןעגידלושטנע ךָאנ ךיז טסגעלפ

 ,לעֿבײמש ןעשינָאריא ןעטרַאה ,ןעטלַאק ַא טימ טגָאזעג ןילקַאּפ טָאה
 טגעלפ ןעמ זַא ןעפערט ךיוא אמּתסמ טגעלפ סע רעּבָא--

 אמתסמ טגעלפ טלָאמעד ןוא ?רלעג סָאד ןעבעג ןעלעװ טשינ

 תוירוכא ןערעװ ןעזיװעגסױרַא
 .טרעפטנעעג ןרעג טשינ רע טָאה--! ןעדישרעפ ןעוועג--

 סנילקַאּפ טיול ,ךיז טָאה טירדנַאמיֿפרַא רענַאװעשטיכַאנ רעד

 .געטשרעפ ןייק טשינ; ןעשנעמ ַא רַאפ ןעזיװעגסױרַא ,רעטרעוו

 ".ןעגיד
 רעהירפ ןופ ןיוש--רבח ַא טימ טהיא וצ ןיירַא ךיא ןיּב---

 -רעד רעטלַא רעד ךיז טָאה--ןעריהט ןוא ןעגעװ עלַא טקוקעגסיוא

 םהיא טָאה ,ןעיירשסיוא רע ליװ .ןרעטַאלּפ ןעמונעג ,ןעקָארש

 ליװ ,ּבָא רָאנ םהיא רע טוָאל ,זלַאה םייּב טּפַאכעגנָא רבח רעד

 -עג ץלַא םהיא ךיא ּבָאה טייצ העש ַא רשפא ,ןעיירש רעדיוװ רע
 זוא טרהיפרעד ,טשינ טיירש רעסעּב, :ןהעטשרעפ וצ ןעּבעג

 *.,ךלעג סָאד טגיל סע ואװ ,רעסעּב טזייװ ,אטח ַא וצ טשינ |

 םוצ טגָאזעג ךיא ּבָאה--"!קאה, ,טשינ רע ןָאק ןעגָאז סָאד ,ןיינ
 ולַאה םעד רעסעמ ַא טימ ןעטינשעגרעביא רענעי םהיא טָאה ,רבח

 ,,סױרַא ויא סע טולּב סָאװ ,פַאלק ןייא טימ

 ןייז ףױא ,טיז רעד ןיא ןילקַאּפ טקוק ,גידנעלהעצרעד
 טזייװ ,ךעלעקנירפשרעמוז טימ טקעדעּב ,םינּפ ןעמהענעגנָא-טשַײנ
 ירעפ יד ףיוא ,ןעלַאפרעפ טרעװ ןוא טייקטיור 4 ייווגעקעלפ ךיז
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 -עגױצעגנָא רעמהענעגנָאנוא'נַא סיּפע ךיז טגעל ןעפיל עטמירק
 ןוא דנעה יד טּבײר ,ןעמַאװצ ךיז טשטיינק רע .לעֿכײמש רענ
 ,רעהירפ יװ ,רעקרַאטש ךָאנ טלעמַאטש

 / .,םהיא ףױא ןעקוק וצ רעוװש
 ,ןײרַא-טערט עזױּפ עגנַאל ַא ,ערעווש ַא סיּפע--
 טָאה עגידלושנוא ייװצ .ןעריפ ייז ןעמ טָאה טּפשמ'עג

 ,סעצָארּפ ןופ טייופעּב ןילקַאּפ

 ןעלָאז ייז ,םעד ןעגעװ טַאקָאװדַא םעד ןײלַא ןעטעּבעג--|

 טשינ רהיא טָאה רימ רַאפ .סעצָארּפ ןיא ןערעװ טשימרעפ טשינ
 ןעלָאז רימ רַאפ זַא ,טלָאװעג טשינ ּבָאה ךיא ,ןץהגאד וצ סָאװ
 -עג ךיז טָאה ,טַאקָאװדַא רעד ,גנוי ַא טַאװכ ַא .עגידלושנוא ןהעג

 | ,טערַאטס
 -'נַא ןיא םישדח ףלע ןעסעזעג ןילקַאּפ זיא סעצָארּפ ן'רַאפ

 םעד, רעּבָא ,סעיצַאניצולַאה זיִּב ןעסעזרעד ךיז ,רעמַאק-לעצנייא
 ."ןערָאלרעפ טשינ טומ

 .ָאטסָאר רעד ןופ ,ק רָאטקָאד רענַאמוה רעטוג רעד תעשּב
 סיּפע ןיא ,טַאהעג ביל םהיא ןעּבָאה עלַא סָאװ ,עמרוט רעװ
 טפרַאדעּב טָאה ןוא עיצַארטסינימדַא רעד טימ ןעמוקעגכרוד טשינ
 ,דליּב גילייה ַא ןעגָארטעגרעטנוא ןילקַאּפ םהיא טָאה ,ןהעגקעװַא

 .דלעג ןעטלעמַאזעגפיונוצ ףױא טפיוקעג טָאה ןעמ סָאװ
 ןעגעװ ןעּבירשעג טלָאמעד ןעמ טָאה ןעגנוטייצ יד ןיא--

 | ! עד

 -,טגערפעג טצעלוצ ךיא ּבָאה--,ןילקַאּפ ,עגַארפ ןייא ךָאנ--
 | !רהיא טּבױלג טָאג ןיא ,טגָאז

 רַאפ ךילטרָאװטנַארעפ רָאנ זיא רעדעי ,ןייג ?טָאג ןיא--
 .ךיז

 -ַאק ףיוא טרהיפעגפיוא ןילקֲאּפ ךיז טָאה קוק ןעטשרע ןופ
 עמַאס יד ךיז ףױא ןעגָארטעג טָאה ױע .הנושמ רהעז עגרָאט
 יז טױל ןוא ,ןעגָאז וצ ױזַא ,?עלעּפָאט ַא,--עגרָאטַאק עטסרעווש
 .ווצר םענעגייא



 113 ' .ןיל א 5 8 ס

 טלהעצרעד רימ טָאה--!סיפע רע זיא טָאידיא רעּבלַאה ַא--
 סָאװ ,סעקינװָאנישט רעקסוָאקַאסרָאק יד ןופ רענייא םהיא ןעגעוו
 -'נַא רע זיא גנויַא--,עטכישעג סגילקַאּפ טסואוועג טוג רהעז טָאה
 םהיא טָאה טרָאװ טֿכעלש ןייא ןייק ,רעגיסיילפ ַא ,רעמַאזסטײּברַא
 רע ןיא וצרעד .טייצ רעצנַאג רעד רַאפ טגָאזעג טשינ רענייק
 -עג רע טלָאװ ,טנרעלעגסיוא ךיז עמרוט ןיא ,רעילָאטס רעטוגַא
 רעּבָא .גָאטַא ןעּבעל ןוא טַאטשקרעװ ןיא ןעטײּברַא ָאד טנָאק

 םהיא לָאז ןעמ ,םימחר ןעטעּבעג ךיז טָאה ,"טשינ ליװ ךיא ,--רע
 יגערג ןעשיטָאכָא ןפיוא ,קעה ַא ןיא רמוש ַא רַאפ ןעקישקעוװַא

 ןעשנעמ ןעגידעּבעל ןייק טרָאד ןעמ טהעז טייצ רֹהָאי ּבלַאהַא
 -ערעװש ןייק ָאטשינ .היח עדליװַא ןערעװ ןָאק ןעמ .ןָא טשיג
 ןוא ןעטעּבעג ןײלַא ךיז טָאה רע רעּבָא .יד יװ ,עגרָאטַאק ער
 .ןײטש ַא יװ ,ןײלַא רענייא טּבעלעג טרָאד טָאה

 ,טגערפעג ןע'נילקַאּפ ךיא ּבָאה--? ױזַא סָאװרַאפ--
 ָאד ןעמ טגעלפ לָאמַא ,גנוגידיילעּב ַא רַאפ טַאהעג-איוומ--

 טלָאװ ךיא ןוא ,ונ ,ןײרַא טלעװ רעד ןיא םּתס ןעפָארטשעּב
 זיא רעטיר ןעגעװ .ּפַאלק ןע'טושּפ א ןעגָארטרעפ טשינ טלָאמעד
 ,רהעז רעצלָאטש א ןעוועג--טדערעגּבָא

 ?טציא ןוא ,ונ--
 --דנַאה רעד טימ ןָאהטעג ךַאמ א טָאה ןילקַאּפ--,טציא--

 -נַא טציא ךיא לעװ ּפַאלק ןעטסנעלק ן'רַאפ !טשינרָאג זיא טציא ,ונ
 -ַאטשעגיײּב ךָאנ ךיא טלָאװ רשפא .טסקַאװ רעפעפ ואו ,ןעפיולט
 בָאה ךיא .ןורּכז ןפיוא רעדניק יז רימ ןעמוק דלַאב רעּבָא ,ןענ
 -היפפיא רעטוג רעד רַאפ ןעּבעגעג ,ןירעניואווטימ ַא סיּפע ךָאד
 רימ טָאה ןעמ רעּבָא ,קינשזרָאטַאק ַא וליפא ךָאנ ןיּב ךיא ,גנור

 .רעדניק יד ןעגעװ ץלַא ךיא טֿכַארט ,ךימ ןעמ טלעדיז ,ןעּבעגעג
 -נייק יד ןעגעװ רעקרַאטש ךיא טכַארט ,רעקרַאטש ןעמ טלעדיז

 רהיא ,ָאטשינרָאג ָאד ןיּב ךיא--.טכַאלוצ ךיז טָאה ןילקַאּפ--,רעד
 ַא .ןָאהט טשינ סמיּפ ןייק וליפא לעװ ךיא--ןעגָאלש ךייא טנַאק
 - ! ךאז עכילרעדנואוז

 -נואורעפ ע'תמא טרעהעג ךיז טָאה ןָאט סגילקַאּפ ןיא ןוא

 | .גנורעד
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 סָאװ ,טרעדנואוועג ךיז טלָאװ שנעמ רעגיזָאדרעד יי טקנוּפ
 עכילשנעמ עכילנהעװעג ןערָאװעג טקעװרעד ןענעז םהיא ןיא
 ,םישוח

 .טסַאג-וצ ןע'נילקַאּפ ייּב ןעוועג ןיּב ךיא
 ַא--ןייר ,טסָאּפ - ןעצנַאג ןיא עטסעּב יד ןיא ּבוטש ןייז

 ,ןעקוק וצ ןעגינעגרעפ
 זיא (=ןיטּפָאקסַא ,עטרעּפ ענעש עגניַא ,ּבײװ ןייז

 -יגַא טָאה יז סָאװ ,רַאפרעד ןילַאכַאס ףיוא ןערָאװעג טקישרעפ
 ,עטקעס רעד וצ ןהעטשוצ ןעלָאז ייז ,ןעיורפ ןעשיווצ טריט

 טרהיפעגפיונוצ טשינ ָאד ןערעוו ךעלרָאּפ ַא רַאפ סָאװ ןוא
 ! ןילַאֿכַאס ןיא

 תומשנ ייװצ יו ,טגָאז ןעמ יװ ,רהיא טימ טּבעל ןילקַאּפ

 יףוג ןייא ןיא
 ַא רהיא רע טפיוק ןעשָארג ןעטגירעּביארעפ ןעדעי רַאפ

 ,תונּתמ--רעדניק יד ןוא שוּבלמ
 טימ ןעזיוועג רימ רע טָאה ךעלקישזיּפ עניילק ייווצ ענייז

 ,רעטָאפ ַא ןופ ץלָאטש ןוא טייקכילטרעצ רעד
 -רעפ ךיז ןעּבָאה סע ןעצנַאװ ַא רַאפ סָאװ ,טהעז רהיא--

 ?ּבוטש ןיא רימ ייּב ןעּבילק
 -ֿפיד, ןעגעװ ןעדייר לעװ ךיא ואוו ,טרָא ןעטייווצ ַא ןיא

 ןעּבָאה סָאװ ,רעדיל סנילקַאּפ ןעגנערּב ךיא לעװ ,"םיחצור-רעט
 ,טנַאסערעטניא ךָאד ןענעז יז רעּבָא ,טרעװ ןעּפַאנק ַא

 רעּבָא ,סָאמנעזרעפ ןעגעוו גנולעטשרָאפ עניילקַא טָאה רע

 גיא--עשיגעלע ןוא עגיטעמוא--רעדיל עשימטיר טשינ ענייז ןיא
 ...טעטילַאטנעמיטנעס וליפא ןוא .,,להיפעג ךס ַא ןַאהרַאפ

 רע עֿכלעװ ,סעצניאַא עדליו יד ןעגעװ ןערַארומעמ ענייז

 ןעשיטָאכָא ן'פיוא רמוש ַא ןעוועג זיא רע תעשּב ,טריװרעסּבָא טָאה

 .דגָאלסור ןיא שטקצס ַא ןופ ןעמָאנ רעד(*
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 ךעקרעמעּב ןָאק ןוא גױא סוג א טָאה רע וא :ןעוייועּב ,גערּב
 .עשיפיט עמַאס סָאד

 .טוג רהעז ייז טכַאמ רע ,ךעלעטסעק ןעֿכַאמ זיא--ךַאפ ןייז

 .ןעפיוק טלָאװעג ךיא ּבָאה סנייא

 ,טלָאװעג טשינ ןפוא םושּב טָאה ןילקַאּפ רעּבָא
 טסיזמוא ,טשינ לַאפ ןיק רַאפ ,רעה ןיימ ,ןיינ = ,ןיינ--

 טעװ ,ןעפיוקרעפ ךייא לָאז ךיא זַא ןוא ,ןעמחענ טשינ רהיא טעו
 ,ןערָאװעג טנַאקעּב ענשימוא ךייא טימ ןיּב ךיא זַא ,ןעניימ רהיא
 !טשינ לי ךיא .עלעטֿכַאש ַא ןעפיוק רימ ייּב טלָאז רהיא

 ,ןָאהטעג גערפ ַא םהיא ךיא ּבָאה--,ןילקַאּפ ,רָאנ טגָאז--
 רהיא טָאה סָאװרַאפ--,קינַאג ןופ טיילגעּב םהיא ּבָאה ךיא תעשּב
 לָאז ןעמ ,רהיא טליװ סָאװרַאפ ?רימ טימ ןענעקעּב טלָאװעג ךיז

 } ךייא ןעגעוו ןעּביירש |
 { סָאװרַאפ--
 ,ןָאהטעג לעֿבײמש ַא גירעיורט טָאה ןילקַאּפ
 'םהיא טּבָארגעּב ןעמ ןוא ןעשנעמ ַא טמהעג ןעמ זַא ,טָא--

 ,םהיא ךיז טליו ,רעלעק ַא ןיא יצ ,דרע רעד ןיא ןעגידעּבעלַא
 ךָאנ בעל ךיא ,טָא ,ןעטרָאד ןופ לוק ןייז ןערעהרעד לָאז ןעמ
 ..יןעגעווטסעדגופ

 ישי נָאלָאק ַא

 ,עטסיגָאלָאק }

 ..לָאמעג רימ טָאה--! ןעטסינָאלָאק ןעמוקעג ןענעז ךייא וצ--
 טיהנעגעלרעפ ןיא גנוניואוו ןיימ ןופ עט'תיּבה.לעּב יד ןעד
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 ,קערש ןיא טעמצ
 !רעהַא ןעפורניירַא טשינ ייז ןעמ ןָאק -
 סָאװ ,קוק ַא רָאנ טיג רהיא ?יֹזַא יװ ?רהיא טדער סָאװ--

 ! הנחמ ַא רַאפ
 ַא--ןעטסינָאלַאק הנחמ ַא .קינַאג ן'פיוא סױרַא ךיא העג

 .שנעמ ןייא יװ ןעלטיה יד ּבָארַא ןעמהענ ,טרעדנוהייוצ ןעשנעמ
 ,,,דסח ַא זנוא טימ טוהט !עידָארָאגַאלּבָאקָאסיװ עשַאוװ--|
 } רהיא טליוװ סָאװ--
 ןױש חֹּכ ןיק !ןעמוקעג רימ ןענעז סעקייּפ יד חּכמ--

 | .ָאטשיג
 ןיִּב ,רהיא טניימ ,רעװ ! רָאנ-טרַאװ ,רעדירּב ,רָאנ-טרַאװ--

 !ָאװטסלַאשטַאנ ןייק טשינ ךָאד ןיּב ךיא ,ךיא
 רעּבָא ..,רעּבײרש ַא טנעז רהיא זַא ,ןעסייו רימ !תמא--

 ןייק ..ףרַאדעּב ןעמ ואו ,ןיהַא ןָא-טּבײרש ןוא טוג ױזַא טנעז
 ןענעז רימ .ןעּברַאטש רימ ןעלעװ רעגנוה ןופ ,ָאטשינ ןיוש חֹּכ
 -רַא ןעניפעג ָאד ןעלעװ רימ ,טניימעג ,בושי ןופ רעהַא ןעמוקעג
 .רעינָאּפַאי ָאד ןעטיײּבױַא סעקישטדָארדָאּפ עלַא ייּב רעּבָא ,טייּב
 ןעטיײּברַא ןערהָאפ קירעטַאמ ןפיוא ,טשינ ןעמ טיג סעקייּפ ןייק
 ! ןילַאֿכַאס ףיא ָאד ּברַאטש ןוא םהענ שטָאכ ,טשינ ןעמ טזָאל
 | | !ןָאהט טציא רימ ןעלָאז סָאװ

 ?דלעפ ן'פיוא ןעטיײּברַא ןוא--
 -ַאלּבָאקָאסיװ עשַאװ ,טײּברַאדלעפ ַא רַאפ סָאד זיא סָאװ--

 ,ןעהייז וצ סָאװ טימ ָאטשינ ןיא סע סָאװ רָאנ טשינ !עידָארָאג
 ,רענרעק טַאהעג רעצימע טָאה !סָאװ ָאטשינ ךַיוא ןיא ןעסע רָאנ

 רימ ,טשינ ןעמ טיג תומהּב ןייק .ןעסעגעגפיוא סע רע טָאה
 ! ןעּברַאטשקעװַא ָאד ןעלעוו

 - טרַאּפש--! עידָארָאגַאלּבָאקָאסיװ עשַאװ ! ןידָאּפסָאג ! ןירַאּב--
 .לרעױּפ גיד'הרצ ַא םלוע ן'כרוד ךרוד ךיז

 -הצ ךיז טָאה סָאװ ,ױעטיײּברַא'נַא ןופ ּפיט ַא--לרעיופ ַא |
 -ױּפ רענירַאמַאק, םעד םהיא ןופ להָאמ ןוא םהענ שטָאכ ,ט'רוּכש
 סָאד "ןעסָאגרעפ ןעפנָארּב טימ ןוא טרעּבױשוצ זיא דרָאּב יד , ,"רע
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 -ָאֹּפ יד ,לעגעזַא יװ ,דניוו ןופ ןעזָאלּבעגנָא זיא לעדמעה עטיור-

 ..ןעגיולפוצ ןוא ןעסימשוצ ןענעז לטודרוס ןופ סעלי

 ןע'רוּכש ַא טימ סגישטיווק א לרעױּפ סָאד טָאה םיטש ַא

 ,המשנ רע'רוּכש ןייז ןופ עמַאס סױרַא ךיז טסייר סָאװ ,לערהערטי

 ,לעטיה ןייז דרע רעד ףיוא רעדיילש ַא רע טוהט לּכ-םדוק

 לעװ ,רימ רָאנ טזָאל (5! ָאװטסלעטַאיס עשַאװ ! ןידָאּפסָאג--

 עשַאװ !ןעטָאנ ףױא יװ ןהעטשרעפ וצ ןעּבעג ףֹּכיּת ךייא ךיא

 טָאג רַאפ יװ ,תמא םעד ץלַא יז ןעגָאז סָאד ! ָאװטסלעטַאיס

 ,רעגײטש ַא ,סָאװ-רָאנ !ָאטשינ יקַאט תוחּכ ןייקו ןיוש ! גיטֿירי

 הּכ ןייק ,שטיטנָאװעל יעסיַאמ, :רענייא רימ וצ ןָא ךיז טפור-

 "!גָאטַא בעל ,סע ,קנירט, :םהיא וצ ךיא ךַאמ ?,ָאטשינ ןיוש-

 רע טָאה--} טשינ יצ ,גיטכיר ךיא דיר .,,ןרעדעי רַאפ םורָאװ-

 ,גיטכיר--ןרָאצמירג סיורג טימ םלוע םוצ טדנעוװעג גנולצולמ ךיז

 !םידש ,רהיא טגייװװש עשז-סָאװ ?טשינ יִצ

 טשינ םלוע רעד טרעפטנע--! ױזַא זיא סָאד ,,,קַאט = ,ָאי--

 !ךַאז רעד וצ ,ךַאז רעד וצ דייר וד-- ,ןרעג-

 רַאפ ,ענעגייא סָאד רַאפ ...ןרעדעי רַאפ ןיּב ךיא םורָאװ--

 -טנעפע לרעױּפ סָאד--!עגיטולּב סָאד סע זיא טָא ,עגיטולּב סָאד

 -ָאק ןעּביז טקירדרעפ ןעגיל סע ןעכלעװ ןיא ,טסיױפ םעד ףיוא

 ! ןויזּבַא ןיא סָאד !ייז ןענעז טָא--,סעקיּפ- !

 רעד ןיא טסױּפ ן'טימ ךיז טקַאה ?שטיטנָאװעל יעסיָאמ ,

 -רַאטש ןוא רעקרַאטש ץלַא טרעטיצ לוק ןייז זיא ,ןײרַא טסורּב

 ,רהערט ַא רעקי
 !רהיא טגיײװש עשז-סָאװ ?טשינ יצ ,גיטֿפיר ךיא דייר--

 !טגייװש רהיא ןוא ,םידש ,ךייא רַאפ ךָאד ךימ ערַאטס ךיא;

 רעד וצ דייר וד רעּבָא ,,,גיטֿכיר זיא סָאד .,,יאדוא ,ָאי--

 .ןעדירפוצ טשינ ןיוש םלוע רעד טרעפטנע--! דייר ךַאז:

 ,ןערּב ןיא ןיירַא ןיוש זיא ?שטיטנַאװעל יעסיָאמ / רעּבָא

 יטשינרָאג ןיוש טהעז ןוא טשיגרָאג ןיוש רֶע טרעה

 ,טֿפולֿפרּוו רעיא (*
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 -נָאװעל יעסיָאמ טלעװ רעד ףױא שנעמ ַא רַאפ זיא סָאװ-

 רימ טימ ןיא עינָאלָאק רעד ןופ לעטיוטָאמס רעד ;{!שטיט
 -יַאמ ,רימ וטסנָאק יצ, :ךיז וצ ךימ רע טפור .טנַאקעּב "טנשטיל ,

 !ךיא ןָאק יאדוא "1 ןעטרָאג ן'רַאּפ טסויּב ַא ןעֿכַאמ ,שטיטנָאװעל יעס
 ! רענעריוּבעג ַא ! רָאטּפלוקס רענעריוּבעג ַא ןיּב ךיא םורָאװ

 -ַאה ןָא רעדיװ ךיז טּבױה "רָאטּפלוקס רענעריוּבעג, רעד
 יד ךיז טשיװ ןוא ןעטסױפ יד טימ ןײרַא ןעצרַאה ןיא ןעק

 : | ,ןערהערט
 -דניק ןופ ךָאנ !רענעריוּבעג ַא רָאנ ,רעװ-יּבַא סיּפע טשינ--

 -עצ ייוװצ ריד ַאנ, ,ןָאק ךיא---"? וטסנָאק , .רָאטּפלוקס ַא ןָא-זייוו
 ךיא לעװ סָאװ .גיסָארדרעפ סיּפע סָאד זיא ,"טריּפס ףיוא ךעלעט
 "צ ,גיטֿכיר ךיא דייו !ןָאהט ,ןךעלעטעצ יד טימ ,ייז טימ
 ,41 םידש ,רהיא טגייווש סָאװ ! טשינ

 זַא ,גידנעהעז ,רעּביא םהיא ךיא גָאלש--! עשז-רעה = ,ונ--

 וד זַא ,העז ךיא--.טשינ ףוס ןיק טמהענ השרד רענעש ןייז וצ
 -נַא'נַא ןעדיירכרוד ךיז רימ ןעלעװ .רעטסנרע'נַא שנעמ ַא טזיב
 .-רעוו רָאּפ ַא םלוע םעד ןעגָאז רימ זָאל טציא רעּבָא ,לָאמ שרעד
 ! לעסיּב ַא ךיז ןופ ּבָא םהיא טקור ,רעדירּב .רעט

 'רָאנ ,םענעריוּבעג םעד ּפַאֿכ ַא ןעניג דנעה גילדנהעצ ַא

 ןענורטנַא טרעװ לרוגיפ רעגָאמ ןייז ןוא רָאטּפלוקס ןעטגידיילעג
 ,םלוע ןעשיווצ

 .ערעווש ַא זיא עגַאל יד
 טשיגרָאג ןָאק ךיא !ךייא רַאפ ןָאהט ךיא ןָאק סָאװ--

 .ןעפלעה
 'וד ןעמעוו וצ--.גיד'הרוחש-הרמ םלוע רעד טגָאז--! ױזַא--

 =רעװ ָאט ,ןעפלעה טשינרָאג רענייק ריד ןָאק ,ןהעג טשינ טסלָאז
 ?ןָאהט טציא רעּבָא רימ ןעלָאז סָאװ ?ןעפלעה ָאי ןָאק עשז

 -רעפ וצ טשיגרָאג .! ןעועג רעסעּב עמרוט ןיא ןיוש --
 טָאה רַאפרעד רעּבָא ,טײברַאעג וליפא וטסָאה ןעטרָאד .,! ןעֿכיײלג
 ןייא ?ןָאהט טציא רימ ןעלָאז סָאװ .ןעסע ןעּבעגעג ריד ןעמ
 ךיא קירוצ ןעמהענ ןעמ לָאז !ןע'נלזג ןוא ןענע'גרה : רָאנ ךַאז
 ּפַאֹכ טושּפ ! ןעסע וצ סָאװ ןעּבָאה שטָאֿכ וטסעװ טרָאד .עמרוט
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 עטרעטיּברעפ טרעהרעד ךיז ןעּבָאה--!טסנָאק וד ןעמעוו גָאלש ןֹוא

 | ,תולוק
 ןײרַא ּפָאק ןיא ןעמוקעג לָאמ ןעטשרע םוצ רימ זיא ָאד

 : םזירָאּפַא'נַא
 יד ןעו ,טלָאמעד טשרע ןָא ךיז טּבױה עגרָאטַאק יד--

 .עינָאלָאק ַא ןיא ךיז טצעזעּב ןעמ תעשב--ךיז טגידנע עגרָאטַאק
 ףיא ואו ,ןילַאכַאס ףיוא םוטעמוא טָאה סָאװ ,םזירָאּפַא'נַא

 ,גלָאפרע ןעכיילג ַא טַאהעג ,טגָאזעג רָאנ םהיא ּבָאה
 ַא זיא סָאד .גיטכיר זיא סָאד ,יױזַא ךילקריוו זיא סָאד--

 סָאד--,סעקינשזרָאטַאק יד טגיטעטשעב ןעּבָאה--!טרָאװ גיטֿפיר
 !תמא עלָאג זיא

 ןיא ןעּבָאה--!יקַאט סָאד זיא ױזַא !גיטכיר רהעז ,רהעז--
 .סעקינװָאנישט יד טגיטעטשעּב לוק ןייא

 טפרַאדעּב ,רימ טֿכַאד ,ןעטלָאװ סָאװ ,עגינעי-יד וליפא ןוא
 ןעּבָאה יד וליפא--ױזַא ןייז טשינ לָאז סָאד זַא ,רַאפרעד ןעגרָאז

 : טצפיזעגוצ ךיוא
 -נָא סואֿכרוד סע טלָאז רהיא !ןָא סע טּביירש רהיא--

 !ןילקערש ! ןילקערש ,תמא רעפיט ַא ,תמא'נַא זיא סָאד ,ןעּביירש

 .א"ןירעניואווטימ יד

 ןיא רהיא טעװ ןעוו ,ואוו !דליּב שיטסַאטנַאּפ ַא רַאפ סָאװ
 ?םעד וצ ךילנהע סיּפע ןהעז דנַאלסור

 ןערעװ סָאװ ,ןעױרֿפ.עגרָאטַאק יד ןילָאֿכַאס ףיוא ןעֿפורעג ןערעוװו ױזַא (*

 יז ןעּבָאה יװַא ,טֿפַאשטריװ יד םענַײאניא ןערהיֿפ וצ ןעטסינָאלָאק יד ןעּבעגעגסױרַא
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 ! רעטעפ ,ףלעה טָאג--
 .ןעטרָאגניײװ ןיא ןעטַאט םייּב יװ ,טעּב ןיא השעמ-תעּב טגיל ץּבַאּב יד רעּבָא ;טיױרּב ןעּבַאל םענעקַאּבעגסױא סָאװ .רָאנ ַא ןעוויוא ןופ סױרַא טּפעלש ןוא רעױּפ רעד טגָאז--,ןעמוק -עג ויא תררש ַא ,ךָאד טסהעז ,ןעּביוהעגפיוא רשפא ךיז טסלָאװ וד .עידָארָאגַאלּבָאקָאסיװ עשַאװ ,רהעז ךייא ןעקנַאד רימ--
 ןרעג טשינ רהעז ףיוא ךָאד ךיז טּבױה יז
 ? קנַארק זיא עט'תיּבה .לעּב ןייד ,סָאװ .עּביל ןיימ ,גיל ,השק'שינ ,השק'שיג--

 ,טָאג ןעקנַאד ,דנוזעג ץנַאג--.קעװַא קירוצ ךיז טגעל ןוא ןעדירפוצ-טשינ ןָא ךיז יז טפור--? קנַארק סָאװרַאפ-- = | |
 ,ןעטײּברַא רֶע לָאז ,השק'שינ { ןערַאדּבָא םהיא ןעלעװ דנעה יד ,סָאװ ?טשינ סָאװרַאפ-- | .תוכאלמ עשרעּבייוו ןָאהט רָאג ףרַאדעּב| ןוא ,ליּסנַאמ ַא .ױזַא טוג טשינ ?וטסגיל עשז-סָאװ ָאט--
 ,טמעשרעפ יו יזַא טײצ עצנַאג יז ךיז טלהימ ןוא רעױּפ רעד ךיז טרעפטנע .רעפ---! השא ַא !עידָארָאגַאלּבָאקָאסיוװ עשַאװ ,ונ ,אלימ-- - ;טיײּברַאעג ךיוא ןוא ןענַאטשעגּפױא רשפא וטסלָאװ !תושוּב ןוא תופרח ךָאד זיא סָאד רעּבָא--
 | ! םהיא וצ קעװַא רָאג ךיא ןיִב סָאװ וצ .ךסַא ,וד יו ,ןעדלעה ענױזַא ןהעז -עג ןיוש ןעּבָאה רימ .ןעּבעל םהיא טימ לָאז ךיא--לעטַארזדַאנ רעד ךיז וצ ךימ טפור טָא .ןעטעּב טשינ םהיא ייּב ךימ ךיא לעװ ,טשינ רֶע ליװ ןוא !השק'שינ ,ןעטײּברַא רע לָאז !הירּב רעסיורג ןיימ !ןעטיײּברַא טשינ ךיא לעװ ָאר רעּבָא ,טײברַאעג ךיא ּבָאה ,ײטַאר ןיא ,םייהרעד ןיא { טיּברַאעג םייהרעד ןיא ךיא בָאה ּפַאנק !ןעטייּברַא גיטיונ יקַאט ךָאד ףרַאדעּב ךיא--
 ףיוא קרַאטש טדער ,ַאמָארטסָאק ןופ זיא עּבַאּב עגיזָאדיד

 .ַאזוצ ךילצעזעגנוא , ןעֿפורעגנָא סע טרעו טציא רעּבָא רעהירֿפ ןעטייהעג לעיציֿפָא
 ,"רָאדנעלַאק ןעשינילַאֿבַאס, ןיִא ,ליּפשייּב םוצ ,*ןעּבָעלנעמ
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 ,סיורג ךילקערש ךיז טלַאה ןוא עגיד'הּפצוח ַא רהעז ללֿפּב "א
 .ס'הירב עסױרג יד ןופ טשינ ךיוא רימ טזיּב וד ,ונ ,ונ--

 -ָאלָאק רעד גירטיצ טרעפטנע--! טדערוצ לעטיּב ַא סָאד ךיז טָאה
 :ןעגיושעג רעסעּב וטסלָאװ ,ייּברעד שנעמ רעדמערפ ַא -- טסינ

 שטָאכ זיא ,טשינ ריד טלעפעג ןוא ! ךיא דייר ,ךיא ליװ
 ּבָאה ךיא .רימ העג ןוא ךוטרַאפ םעד רימ ךיא םהעג !טונימ יד
 טסנָאק .ּבײל ןפיוא רמעה א ןהָא ס'הירב ענױזַא גונעג ןהעזעג
 ! ןירעגייווש ַא ,ערעדנַא'נַא ןעכוזסיוא ךיז

 -רעפ .טלעכיימש--! טס ַא--עבַאב א !ּפָאק ןייד וצ ומט--
 !םס ַא שממ---רעיּפ רעד טמעש

 ריד ּבָאה ךיא :ןהעגקַעװַא םס רעד ןָאק ,טסַא ּביֹוא ,ונ--
 ,גנַאל ףיוא טשינ זַא ,טגָאזעג

 טרָאװ ַא רהיא רָאט ןַעמ ,גונעג ןייז ןיוש לָאז רעבָא--
 / ןונ ,ונ !לעסיּבַא הרוחסַא .ןעגָאז טשינ

 ןיִּב ךיא !עקונ טשינ ןוא ןייא טשינ ןַאּפש וד רעּבָא--
 .ןַאמרהופ ןייק טשינ רימ טזיּב וד ןוא דרעפ ןייק טשינ ריד

 !ּפָאק ןייד וצ ,ופט--
 ןעלעװ רימ ,ןעייּפשרעּביא ךיז טסעװ ,טשינ ךיז ייּפש--

 לעװ ךיא תעשּב ,ןעייּפש ךיז טסעװ וד יװ ,ןהעז טשרָאקָא
 | ...לעטַארױדַאנ םוצ ןהעגקעװַא

 ךימ ךיא דנעוו--!בעל-עמהומ ,וטזיּב רהָאי ןעֿכלעװ ןופ--
 רעשירַאנ ,רעדליוו רעגיזָאדרעד וצ ףוס א ןעכַאמ וצ ,רהיא וצ
 ,ענעצס רע'סואמ ןוא

 ,(פרהָאי ןעטפניפ ןופ--
 ! רעהַא ןערָאװעג טקישרעפ וטזיּ סָאװרַאפ ןוא--
 =רַאפ ? רעהַא ןערָאװעג טקישעגסױרַא ךיא ןיּב סָאװרַאפ --

 ,ןַאמ א רַאפ ? טקישעגסױרַא רעגייוו ןערעװ סָאװ
 רַאפ רעױּפ ןעגיזָאדמעד וצ קעװַא דלַאב וטזיּב ,סָאװ .,ונ--

 ? ןירעגיואווטימ ַא

 טסּברעה ןיִא טקישעגסױרַא ךילנהעוועג ןערעוו ןעיורֿפ ,"הָשי ןעט--1802 ןופ (*
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 ןױש טייּב ךיא !רעטירז רעד ןיוש !דלַאּב סָאװרַאפ- -
 / .ןעטירד םעד'

 -עג ןעלעפעג טשינ !ןעװעג עטכעלש ןענעז ענעי ,סָאװ--
 ג ןערָאװי |

 ךיא טלָאװ ,עטוג ןעװעג ןעטלָאװ ייז זַא ,יאדוא ונ-- |
 ןיִּב ךיא זַא ,עטכעלש אמתסמ ייז ןענעז .ןעגנַאגעגעװַא טשינ

 -יװ ןעגירק ָאד וטסנָאק ןעגנוי עליואוו עגיזָאדיד ,ןעגנַאגעגקעװַא
 זיא ,טשינ וטסליװ ,םענייא וטסמהענ--וטסליו ,טסליװ וד ליפ
 ,ןעּבעל טשינ םָעד טימ ליו ךיא :לֿכש רע'טושפ ַא רָאג ,טשינ

 | יי - ,ןרעדנַא'נַא רימ טיג

 ?ןעּבעג טשינ ןרעדנַא ןייק ריד טעװ ןעמ בוא ןוא ,ונ--
 ?ץמרוט ןיא ןענע'בשי'נירַא ךיד טעװ ןעמ בוא

 !טשינ ךיז טקערש ,ןענע'בשי'נרַא טשינ טעװ ןעמ--
 ןעמ טּבײרט ,םינלזג יד ,ייז ,רעּבײװ ליפױזַא רָאג ָאד ָאטשינ
 ,גינעװ ָאד ןענעז רימ רעּבָא ,סענוּבַאט עצנַאג רהָאי עלַא ָאד
 ...ןעגינעגרעפ טימ טעװ רעדעי

 .ָאדיד ןערעה וצ ךילגערטרעדנוא טושּפ ןערָאװעג זיא סע
 ףעלטרעװ ענעש עגיזָאדיד ,ײרעדױלּפ עשיניצ עגיד'הּפצוח עגיז
 ןוא ןעפָאלש ןופ ןערָאװעג ןעלָאװשעג זיא סָאװ ,עּבַאּב ַא ןופ
 | .,ךיז ןעליופ

 םעד טגָאזעג ךיא ּבָאה-!עּבַאּב ןייד טעװעלַאּבוצ טסָאה---=

 .גידנעהעגקעיַא ,טיילגעג ךימ טָאה רע תעשּב ,טסינָאלַאק
 --!עידָארָאגַאלּבָאקַאסיװ עשַאװ ,ױזַא עלַא ָאד ןענעז ייז--

 ,טרעפטנערעפ ךיז טלָאװ רע יװ ,ןָאט ַאזַא טימ טגָאזעג רע טָאה
 ןײלַא ךימ ּבָאה ךיא !ןעװעלַאּב וצ סָאװ ָאטשינ זיא ךימ--

 ,לוק רהיא לעוייה ןופ ןעגָארטרעד ךיז טָאה--! טעװעלַאּבעג

 ,לּגור ַא טסינָאלָאק םעד ןעּבעגעג ּבָאה ךיא
 ח} טָאה--,סטוג רעייא רַאפ רהעז ךייא ןעקנַאד רימ---

 - .טנָאזעגסױרַא ךילהערפ ךילנהעוועגנוא סיּפע
 וטסעװ סָאװ :תמא ןעטסנייר םעד רימ גָאז ! רָאנ-טרַאװ--

 רעדָא ,ן'רוּכש'רעפ םהיא טסעװ !לּבור ןעגיזָאדמעד טימ ןָאהט
 | | !ץּבַאּב רעד ןעפיוק סיּפע טסעװ וד
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 טסואוועג טשינ ןוא ןענַאטשעג רעיוּפ רעד זיא סונימ ַא ייּב

 | ,ןעגָאז וצ סָאװ
 רעד--.טכַאלצ ךיז רע טָאה--) תמא םעד ףךייא ןעגאז--

 רַאפ ןוא ןעקנירטרעפ ךיא לעװ לּבור ןעּבלַאה ַא--ױזַא זיא תמא

 !ןעפיוק הנּתמ ַא ,היח רעד ,רהיא ךיא לעװ לּבור ןעגלַאה ַא

 עי
 - - .יופאפ א ֶב לצ

 -יָאדסָאד ךרֹודא רעדיװ ךיא העג םורַא ייווצ גָאט ַא ןיא
 .ןעדלַאװג עכילקערש ךיא רעהרעד גנולצולפ ,עלעטדעטשרָאפ עג

 תונמחר טָאה ! טע'גרה'רעד ךימ טָאה רע ,ןטשנעמ ,דלַאװג--

 ןיוש ּבָאה ךיא !יִא-יִא-יִא ! ןלזג רעד ,קעװַא ךימ טע'גרה רע
 -יא טשינ רימ רע טָאה עלעדנייּב ץנַאג ןייק !טשינ חּכ ןייק
 רעצנאג רעד רעּביא טָאה-!ןעטױט ךימ טעװ רע !טזָאלעגרעּב
 ,יורפ ַא ןופ ליוק ַא טעשטיווקעג סָאג

 .יה יד ןופ ןעגנַאגעגסױרַא ןרעג טשינ ןעגעז םינֿכש יד
 -עג ךַאמ ַא ךָאנרעד ,"טרָאד ךיז טסייר רעוו, ןָאהטעג קוק ַא ,ךעלז
 :בוטש ןיא קירוצ קעװַא ןוא דנַאה רעד טימ ןעּבַעג
 !ןָא רעדיוו ןיוש ךיז טּבױה סע-- 0
 סָאד זיא ןעװעג ןוא ייברעד ןעסעועג זיא ןירעיירש יד :
 .ָאלש ןופ ןערָאװעג ןעלָאװשעג זיא סָאװ ,עּבַאּב ענעגייא יד ײקַאט
 ,ךיז ןעליופ ןוא ןעפ

 .'טג יז ,םינפא ,ןוא רעױּפ רהיא ןענַאטשעג זיא רהיא ןעּבענ
 ,ןעגייווש לָאז יז ,ןעטעּבעג ,ט'רסומ -

 ז8 ,טניימעג תליחתכל ּבָאה ,שנעמ רעגידניז ,ךיא רעּבָא
 ןייז ?טגרעלעגנָא, טָאה רע ןוא דלודעג יד טצַאלּפעג טָאה םהיא
 ,ןירעגיואווטימ

 זַא ,ןהעזרעד ףךיא ּבָאה ,רעטנהעג ןעגנַאגעגוצ ןיִּב ךיא זַא
 ,סָאד טשינרָאג זיא סָאד

 ,רהָאה עטרעגױשוצ טימ ןעסעזעג ,תמא ,זיא עטרעיוּפ יד
 ןוא .גיטליגבײלג רהעְו ,גיהור רחעו ןעירשעג סיפע טָאה יז רעּבָא
 א 22 ! ףעגױא ענעקורט יד דנַאה ןטימ ךיז טשיװעג)

 יד ר
 5 עי יא
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 =ףגכיוא ךיז ,ןערָאװעג ןעגיװשטנַא יו זיא ,ךימ ןהעזרעד
 ,ּבוטש ןיא קעוַא ןוא ןעּבױה

 --םס ַא טושפ !עבַאּב ַא םסַא טָא !ענייא היח וד ,ךַא--
 | ,טלעמרומעג רעטשימוצ ַא רעיוּפ רעד טָאה

 ? ןעגָאלשעג '! טנרעלעגנָאג רשפא יז טסָאה } סָאװ--
 .=עגסױרַא שואי טימ רע טָאה--? ןענרעלנָא'נַא רַאפ סָאװ--

 םעד ,ןערהירנָא יז בורּפ ! טרהירעגנָא טשינ רעגניפ ַא טימ--טדער
 ףעלעכיש עּבלַאה !ץלַא סָאד ןיא ךעלעכיש עּבלַאה ּבילוצ ! חור

 ןויכּב טֿכַאמ !ּפָאק ןייד וצ ,ופט !טלָאװרעּפ רהיא ךיז טַאה

 57 גינייּפ ךיא זַא ,ןערעה ןעלָאז עלַא זַא ,סַאג ןפיוא ןעדלַאװג
 -ָאמס םייַּב ןעגיטעטשעּב סע יז ןעלָאז ךָאנרעד ןוא טש'רמולּכ
 -.,ףעלעֿביש עּבלַאה ןעמהענ רהיא ךיא לָאז ואו רעּבָא ,לעטירט

 / עי ! היח רעד
 .עֿכילנהעװעג עשיטסירעטקַארַאֿ ,עשיפיט ַא רהיא טָאה טָא

 ?,שילימַאפ , עשינילַאכַאס
 טי =

 ..רעניואווטימ רעד

 5 ה -- עירַארַאגַאלּבַאקָאסיװ עשַאװ ! ןידָאּפסָאג ! ןירַאּב --
 ,ןעיירש רימ רעטניה ךיא

 : בָא ךימ ךיא לעטש
 .,לעטיהא ןהָא ,טסינָאלָאק רעטעיימשרעפ ַא רעטנוא-טמיול

 ,רימ ךָאנ טגָאיעג גנַאל ךיז טָאה רע זַא ,םינּפא
 !םוטעמוא ,טסָאּפ ןעצנַאג ן'רעּביא םורַא ךייא ךוז ךיא--
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 .ןעפָאלעגמורא
 { וטסליװ סָאװ--
 .ןעמוק לָאז יד ןוא יד זַא ,ןעטעּבעג טלעמונַא טָאה רחיא--
 ףהיא סָאװ ,ױרפ-עגרָאטַאקַא ןופ ןעמָאנַא ןָא רימ טפור רע

 ,טריסערעטניא ךימ טָאה ןעכערּברעפ
 ?סָאװ זיא ,ָאי--
 - ,םייהרעד ןיא טציא זיא יז :ןעגָאז ךייא ןָאק ךיא--
 -יפנָאק ַא רהעז טימ ,ליטש-רעד ןיא ןיוש טגערפ רע ןוא

 : ןָאט ןעלַאיצנעד
 ןײלַא טעװ רהיא רֶעדָא ךייא וצ ןעקיש  ז ךיא לָאז--

 ? ןעמוק
 טיירג ןיא רע זַא ,ןיוש ןעמ טהעז םינפ ןייז ףוא ןוא

 ףעטעּב םהיא ייּב רָאנ טעװ ןעמ סָאװ ,ץלַא וצ
 ;יז ךיא ףרַאדעּב ,וטסניימ ,סָאװ וצ--
 טָא :ףוצרפ ןעצנאג ן'רעּביא םהיא ךיז טסיגוצ עלעֿכײמש ַא

 *! ץירּפ רעד ,טסַאּפש רע
 !ןעפור תוררש יד סָאװ ףיוא סייוו ןעמ -,ונ--
 ,רעלַאמ ןייק טשינ ךיא ןיּב סָאװרַאפ !לעמיה ןיא טָאג

 ןעגיזָאדמעד ןענעכייצנָא טונימ רעגיזָאדרעד ןיא ןענָאק לָאז ךיא
 ! ףוצרּפ ןעלדָאּפ

 =יד ןייא רהיא טסנעדרָא וד סָאװ ,רהיא וטזיּב סָאװ--
 | } ןעטּפעשעג עגיזָאד

 } רהיא טגיימ ,ךיא--
 ,ךיא ןיימ ,ךייד--

 ,עצינליטַאּפ ןיא ךיז טצַארק טסינָאל ָאק רעד
 ,רעניואווטימ רהיא--
 ,טשינ רָאג סייוו ךיא ,,,סָאד ךיז טקיש לוזַא יו ָאט ,ונ--

 .ןָא ךיד טפור ןעמ ױזַא יװ
 ..ךימ ןעמ טפור ָאליַא כי ט--

 וזַא יװ ,,!רעגיזָאד ֹוד ָאליַאֿכימ ,,,סע ךיז טקיש יװ ,ונ--
 ..ןילַא ,ןירעניואווטימ ענעגייא ןייד ןילַא וטסמהענ

 ,טרעדנואוורעפ יא ןעגיוא יד סיוא רימ ףיוא טלעטש ָאליַאֿכימ
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 ,טֿפעה ַאזַא רעהַא ןעמונעג סע ךיז טָאה ןענַאװ ןוֿפ , : שינאריא יא
 "ןסעקדנָארַאּפ ערעזנוא ןופ טשינרָאג ךָאנ סייװ סָאװ

 .עכיימש ַא טימ רע טגָאז--,ןערַא טשינרָאג טָאד ךייא לָאז--
 .יואווטימ ַא סָאװ רָאנ טשינ ,גהנמ ַאזַא ןוש זיא זנוא יי --.עלי
 ,ךיוא ןעמ טיג רעטכָאט ַא--ּבײװ ַא רעדָא ןירעג

 :טסגרע ןעצנַאגניא ןיוש טגידנערעפ ןוא
 ױװ זיא ,עידָארָאגַאלּבָאקָאסיװ עשַאװ ,ןעמ ףרַאדעּב ןעסע--

 ?רהיא טליװ !עידָארָאגַאלּבָאקָאסיװ עשַאװ ,ןייז לָאז
 רעד רעּבָא ,טקעיּבוס ןעגיזָאדמעד ןופ ןָא-טּכַאנ לעקע'נַא

 | ,טנַאסערעטניא זיא סעומש
 רַאפ טשינ--סנײאצלַא ןייז ריד טעװ טלהָאצעּב ! רָאנ-רעה--

 ואװ :תמא םעד רימ גָאז רעּבָא :שרעדנַא סיּפע רַאפ רָאנ ,םעד
 ןעמוקעג ןיּב ךיא ןעװ ,טלָאמעד ןירעניואווטימ ןייד ןעװעג זיא
 ,דלעג וטסָאה טָא ,רהיא דיױא ןעגערפכָאנ ךיז

 ! רהעז ןעקנַאד רימ--
 .ןעגָאז רימ וטסלָאז תמא םעד רָאנ רעּבָא ! וטסרעה--
 -ַאפס ןיוש טגעז רהיא .ןעגָאז לָאמעלַא רימ ןענָאק סָאד--

 ,ןעגנַאגעג (+טרַאפ ףיוא } ןייז יז לָאז ואוו ,..עניִאק
 ?רהיא טּבעל ױװַא ןוא--

 ןעּבעל ,ןירַאּב ,ןילַא רימ רָאנ ,רימ ןעּבעל ױזַא ןוא-- |
 רהיא זַא רעּבָא ,ןעניימ ױזַא רשפא רהיא טנָאק הליחּתכל !} יֹוזַא
 טפרַאד זיא .ןערעװ טנהעוװעגוצ רהיא טעװ ,רהעמ ןעּבעל ָאד טעװ
 ,רהעז ךייא רימ ןעקנַאדעּב דסח ן'רַאפ .עידַא ,,!טשינ רהיא
 ףיוא ןעניוועג לעװ ךיא ּביוא .עװָאטרַאפ ןענעז סרעגנילק ערעייא
 ,,םייחל ךייא רַאפ ןעקנירט ךיא לעװ ,ייז

 -עגמוא ךיז רע טָאה ,עקערטש עניילק ַא ןעּפָאלעגּבָא ןוא
 :ןָאהטעג יירשעג ַא ןוא טרהעק

 סע טטײה ןוטל ןעשיטנַאטסערַא ןיֿפױא 1 ענוטרָאֿפ טרָאװ ם'נוֿפ--טרַאֿפ (+
 ַא רַאֿפ רעּבָא טָאה *טרַאֿפ ףיוא ןהעג, 1 רעֿפילקילג ַא---רעװָאטרַאֿפ ַא ."קילג , לל53ֿ-
 | ,גנוטיידעב עלעיצעפס עדעדנוזעב ַא רַאג לורֿפי
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 ןָאהט ףורַא ךיילג רהיא טלָאז ,ןעפרַאד רהיא טעװ--
 ,ןַאליַאֿבימ

 ,עילימַאפ ןייז ןעפורעגנָא טָאה רע

 !לָאמעלַא ,ןעגינעגרעפ ןעטסערג ןיימ טימ--
 -ַאס עֿכילנהעוהעג ,עשיפיט גינעװ טשינַא רהיא טָאה טָא

 ,?עילימַאפֿפ עשיגילַאֿפ

 .ןעמוקעג גיליוװירֿפ

 יד ;עילימַאּפ ַא טנױאו סע ואװ ,לעוײה ַא טהעטש טָא
 ,סנרפמ רהיא ךָאנ ןערהָאטעגֿכָאנ גיליוויירפ ָאד ןיא עילימַאֿפ

 ,גנילהירפ--רע :טייצ ןייא ןיא טעמּכ ייז ןענעז ןעמוקעג
 .1808 רהָאי ןיא ,טסברעה--עילימַאפ יד

 -רצ רעד ףױא רע טרעװ ,ןעצעזעג עשינילַאכַאס יד טול

 .לעֹּב ןייז ןענדרָאוצנײא,/ ,טײצרַא רעד ןופ טיירפעּב טייצ רעטש
 ,"טייקשי-ּתיּבה

 ןערהָאפ וצ ןעמוק יז םיוא--סעילימַאפ ענױזַא עלַא יװ
 .טֿכעלש טשינ ךרע-יפל ןייא ךיז ייז ןענדרָא--דלעג סיּפע טימ

 יא סָאװ ,טסינָאלַאק א יב לעזײה ַא טפױקעג ןעמ טָאה
 ,ןעטרָאג לעקיטש ַא טֿכַאמעג ,קירעטַאמ ן'פיוא ןערהָאפעגסױרַא
 ,םירױח טעוװעדשה ןעמ ,המחּב ַא ןַאהרַאפ

 .ןעקנַאד וצ טָאג, רָאג סָאד ןיא ןילַאכַאס ןיא
 ,ךעלמייה רעּבָא ,גיצומש זיא לעזייה ןיא |

 .י| םעד ןעלעטשרעפ סָאװ ,ךעלגנעהרָאפ ענעציס יד ןופ
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 - ,ךעלרעדניק סױרַא-ןעקוק רעגעלעג ןעגיז
 -'תרוחש-הרמ ,ענעגָאלשרעד ,ענרַאמכ ,עשינילַאֿכַאס יד טשינ

 -הערפ טימ ,רהָאה ענעסקַאלּפ עסייוו טימ רָאנ ,ךעלרעדניק עגיד
 .ךעלעגיוא עשי'בנג עכיל

 ,טַאז ,תוחפל ,ָאד ןענעז רעדניק יד זַא ,גיטנעק
 עגייט ןיא קעװַא ,םייהרעד ןיא ָאטשינ ןזיא תיּבה-לעג רעד

 -לעּב יד .סעקלַאּב ןעּפעלש--טײּברַא-עגרָאטַאק ןייז ןעטיײּברַאּבָא

 -םיוא רהעז ,גיטנעק ,זיא ןוא טמַארַארַאטרעּפ זיא ןײלַא עט'תיבה
 .סיפע ןופ טגערעג

 !בעל-עטיתיבה-לעּב ,ןעגרָאמ טוג--

 טוג ַא רַאפ שטָאֿכ קנַאד ַא .שנעמ רעטוג ,ןעגרָאמ טוג--
 ןייק טשינ ָאד ןעמ טרעה ױזַא .טגָאזעג טָאה רהיא סָאװ ,טרָאװ
 ךילגעט-גָאט ,"ףרואווסיוא  ןוא ?ץעלדָאּפ, יו ,רעטרעװ ערעדנַא
 עגידעכעל ַא טלָאװ ךיא ,ףרואוסיוא ןוא ץעלדָאּפ רָאנ וטסרעה
 -עה טשינ סָאד ןעלָאז ןרעױא עניימ יּבֲא ,ןײרַא דרע רעד ןיא

 -עװ סָאד לָאז טֿכַאדעג טשינ ,לעסיּב ַא לעדנעלַא זיא סָאד .ןער
 .גײרַא דרֶע רעד ןיא ,רעדליּב עגילייה יד רעסיוא ,סע לָאז !ןער
 ,רַאפרעד לחומ רָאנ רימ ייז ,םלוע-לש-ונוּבר .ןערעװ ןעקנוזעג
 | ?רהיא טהעטש סָאװרַאפ ,ךיז טצעז

 -ירפוצ טשינ ױוזַא סָאד רהיא טנעז ,עלעמהומ ,סָאװרַאּפ--

 | | ?ןילַאכַאס טימ ןעד
 -מרַאּברעד עטַאט ,ןעדירפוצ ןייז ָאד ןעמ ןָאק סָאװ טימ--

 --טרהיפעג סטוג ליפױזַא .בר-ךלהמ ַאזַא ןערהָאּפעג ,רעגיצרַאה
 --טרָאּפשעג סָאװ ,טגרַאקעג סָאװ ,טפיוקרעפ ץלַא ָאד ןוא .דלָעג
 !רעיירטעג ץטַאט .קעה ַאזַא ןיא ,טפױקרעֿפ

 .ןעגיוא יד ןעשיוו ןעּביױהעגנָא טָאה יז ןוא
 !ןעמוקעג וטזיּב סָאװ וצ .ןעלַאפרעפ ןיוש זיא טציא--
 -ייר עלַא--תֹושוּב ןוא תופרח רַאפ ?ןעמ טמוק סָאװרַאפ--

 .רָאטַאק ַא ןַאמ רעד ,קינשזרָאטַאק ַא ןַאמ רעד, :ןעגיוא יד ןעס
 -רעפ ַאזַא ןופ ןעגָארט ןעגיוא יד ןיחואו ,ןעמ טפיול ".קינשו
 :געװ ןופ טּביירש ,ןלזג רעד ,רעדיוװ ,ןַאמ רעד ,ןעּבעל ןעטלָאש
 --םיריזח ,המהּב א ,דרעפ ַא ,ּבוטש ַא טיג ןעמ ,טוג רהעז זיא סע,
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 רע לָאז ,ףרואוסיוא רעד ,גידלוש זיא רע ,רע רָאנ !ןעבעלא
 רע לָאז ןערהערט עניימ ןופ ןעּבָאה טשינ החונמ ןייק לָאמנייק
 רע טָאה סָאד .קינשזרָאטַאק רעד ,ןהעז טשינ טלעװ עגיטֿכיל יד
 .ןהעזעג ךָאנ טָאה רע רעדייא ךָאנ ,געוו ןופ ןעּבירשעגנָא ץלַא
 !ןערהָאפעג ןעד ךיא טלָאװ ,טסואװעג טלָאװ ךיא ןעװ ןוא
 רעד וצ לידנעגער ןייק טשינ ,רעמוז ןייק טשינ !קעה ַאזַא ןיא
 ! רעיירטעג עטַאט ,ךָא ! טייצ

 ןַאמ םעד טרעטכיילרעפ טרָאפ וטסָאה רַאפרעד רעּבָא-- |

 ַא טרָאפ .ןעמוקעג ןיא עילימַאפ יד זַא ,רעגנירג זיא ןַאמ םעד

 | !ךַאז עטוג
 ,ןרָאצמירג ןיא ןעלַאפעגנײרַא רָאג זיא עטרעױּפ ןיימ
 רעסעּב רע טלָאװ ! רעגנירג ןיא ,רעליק םעד ,םהיא--

  םעד ,םהיא !עמרוט ןיא ,עגרָאטַאק ףיוא ָאד ט'רגּפ'עג ,טליופעג
 רע לָאז ,ןערעװ טלעקיוקעגסױא רע לָאז ,ףרואווסיוא םעד ,ןלזג
 !רעגנירג זיא ,ן'לזג םעד ,םהיא ,סַאפַא יװ ןערעװ ןעלָאװשעג
 ַאזַא רימ ןעלָאז סָאװרַאפ ,ןעשטומ ךיז רימ ןעלָאז סָאװרַאפ רעּבָא
 ;ןעדייל םינהיג

 ז ץגרָאטַאק ףיוא ןַאמ רעד זיא סָאװרַאפ--
 ןופ טשינ סייו ךיא !סָאװ יצ ,טע'גרה'רעד ץעּפוק ַא--

 טלָאװעג ןעּבָאה ,םירעױט יד ץלַא ןעוהט סָאד ,ןעֿכַאז עגיװַא
 -עוו ייז ןעלָאז ןעסירעגסיוא ,טקַאּפעג יז ןעבָאה .עגטמ ַא ןעקַאּפ

  טשיגַא ,ךימ ןעדניּב רעדניק יד ,ךימ ןעטלַאה רעדגיק יד !ןער
 רעדעי ןופ רעגרע ןייז !טּבעלעג םנהיג ַאזַא ןיא ךיא טלָאװ ,ייז

 יד ןופ עטסגירעדינ יד ןײז !לעמיה ןיא רעטָאפ ,עצינשזרָאטַאק
 - ! עטסגירעדינ

 !רעגירעדינ ךיד טלעטש רעװ .,,גונעג ,ּבעל-עטומ ונ--
 ,,,טרהעקרעפ

 .ַאק א !טגעלעגנָא רהעמ ריד ייּב ךָאנ זיא סָאד ,סָאװ--
 ןעגנַאגעג ןיּב ךיא .תוחדק ךיא ןוא קעייּפ ַא טמוקעּב עצינשזרָאט
 רַאפ ,ץעזעג ַאזַא ,רע טגָאז ,ָאטשינ; .ףעש-.זיירק םוצ ןעטעּב
 ,"טשינרָאג וד רעּבָא ,לּבור ןעבלַאהטרעדנָא וטסמוקעּב רעדניק יד
 --ןעמוקעג ןײלַא ןענעז סָאװ ,יד ןוא ,טמוקעּב עציגשזרָאטַאק ַא
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 ןטימ ןַאמ םעד טע'גרה רעד טָאה ,עט'נלזג יז ,יז .טשינרָאג = |

 ּבָאה ךיא סָאװ ,ךיא רעּבָא ,קעייּפ ַא רהיא ןעמ טיג ,קינװָאּבויל
 םיבורק עלַא ןוא שינעטייװ ַאזַא רעליוק ןיֿכָאנ טּפעלשעג ךימ

 ןעטלָאװ רעדניק יד ןעװ ,ַא ,טשינרָטג םוקעּב ,ןעפרָאװעגקעװַא

 | .י! ןעדנוּבעג טשינ ךימ
 ?רעדניק יד טשינ ןעוו ,ןָאדטעג וטסלָאװ סָאװ .,ונ--

 סָאװ ּבָאה ךיא ,סָאװ .ןעגנַאגעג טרַאפ ףיוא טלָאװ ףיא--
 -יואװטימ ַא רַאפ קעװַא טלָאװ ךיא ?רעלױק ןיימ ףױא ןעקוק וצ
 -רָאטַאק עיטרַאּפ א ןעּבירטעג ןעמ טָאה ןעמַאזוצ זנוא טימ .ןירעג
 וליפא היחמ ַא ,טניג סטוג רימ רעװ ,טציא ייז ןעבעל ,סעקנַאשז
 -גַאגעג טשינ ןייר יױװַא דנַאלסור ןיא ,ייז ףיוא ןָאהט וצ קוקַא
 ַא :רעדיילק יד טנייה ,לעפנעגיצ ןופ ךעלעֿכיש עּבלַאה :ןעג

 -יימ רָאנ סע ןעטלָאװ !ךוטרַאפ ַא ,לּבור יירד טסָאק סָאװ ,ףרַאש
 ,ףיוא-טסע האנק יד .ןהעזעג טשינ ןעגיוא ענ

 ,ןערהערט יד טשיװעגסיוא טָאה יז |
 ןענַאמ יד רָאנ ןעבָאה ייז ,ןָאהטעג יז ןעּבָאה סָאװ ןוא--

 רעטשרעּבױא רעד רימ לָאז ,ךיא ןוא .רהעמ טשינ--טע'גרה'רעד
 גָאלש ןוא עיימש ןוא טייּברַא ,דייר יד רַאּפ ןעפָארטש טשינ
 ..,רעסַאװ ןיא שיפ ַא יװ ךימ

 טנעפעעג ךיז טָאה טונימ רענעגייא רעד ןיא יקַאט ןוא

 יטימ; טגניא ןעזיועּפ ךיז טָאה לעװש רעד ףיוא ןוא ריהט יד
 ףןעװעג רוּכש סָאװטע ,גיטנעק ,ךָאנ זיא סָאװ ,"ןירעגיואוו

 ןשנעז טסעג ?רעײא רשפא טָאה רהיא ,ענירַא ,עמהומ--
 ,ןעכוקגייפ א ןעכַאמ ייז ךיא ליוװ ,זנוא וצ ןעמוקעג

 -ףה רענהיה יד ,ריד רַאפ רעייא ןייק רימ ייּב ָאטשינ--
 הוד יװ ,ַאזַא רַאפ טגעלעג טשינ ךָאנ ךיז ןעּב

 זיא ןוא טלעד'נח'עג לעסיּבַא ךָאנ ךיז טָאה עגנוי יד
 .ןעגנַאגעגקעװַא

 רהיא טָאה--.ענירַא ןעירשעגכָאנ רהיא טָאה--! דױמגעסַאג--
 -רעפ רהיא ךיז טָאה ןעכוקנייפ ַא !היח עלדָאּפ יד ,ןהעועג יז
 .פיא !ןעֿכָאװרעדניא לעסיּב א סע טסערפ ןעמ יװ טָא !טלָאװ
 עגידעּבעל ַא דרע רעד ןיא ןעבָארגעּב ,גינעוו זיא יז ןעגנעה
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 "ז סָאװ ,םעד רַאּפ יז ןעמ ףרַאדעּב ןעלטרעפ ,יז ןעמ ףרַאדעּב
 ףיוא ,ןעטינשוצ ךעלקיטש ףױא יז טָאה ןַאמ םעד !ןָאהטעג טָאה
 טניימ ,סָאד ןוא !סנעכוקניפ טציא ןוא .ןעסירוצ ךעלציפציפ
 ץנשזרָאטַאק עלַא ָאד ןעמ טָאה רָעטניװ ?רָאג ןיוש ןיא ,רהיא
 ,טשיג יז ןָאק .ןעהיינ רעדמעה--טייּברַא ןעּבעגעגסױרַא סעטרעיופ
 -עגנָא ךיז ,ןעהיינ רהיא רַאפ טזומעג ךיא בָאה .ןעהייג ,היח יד
 -ביק יד ןופ ,טלהָאצעג רימ יז טָאה דמעה ןופ ,רחיא ייּב ןעננוד
 טגיל יז ןוא רעדמעה היינ ןוא ץיז ךיא .קעװַא ךיא געלפ רעד
 | !ופט ,ךעלֿפעקעל טייק ןוא טעּב ן'פיוא

 ,ןרָאצמירג ןופ הגרדמ עטסכעה יד ןעװעג ןיוש זיא סָאד
 ןעגיזָאדמעד ןופ גנוגידיילעּב עצנַאג יד ,גנורעטיברעפ עצנַאג יד
 -יגרענע םעד ןיא ןעזיװעגסױרַא ךיז טָאה לזמ ןיא דיישרעטנוא
 | ,"ומט, ןעש

 ,טגייוועצ רעטיּב ךיז יז טָאה ךָאנרעד ןוא
 ??ריד טימ טוג שטָאכ ךיז טהעגעּב ןַאמ רעד ןוא ,ונ--

 !טיײּברַא ,בוטש רעד רַאפ ךיז טערַאטס
 ַא ָאד סיּפע זיא .ןערעו רע לָאז טקיטשרעד ,,טײגרַא רע--

 --ןערהערט ךרוד טרעפטנעעג יז טָאה--!טײּברַא ןייז ןופ הלועּפ
 ,לעפָאטרַאק ןױלּב ,ןרָאק ןייק טשינ ,ץיװ לעסיב ןייק טשינ
 לעפָאטרַאק טימ ךיז קיטש ,ןעגָאלשנייא םהיא לָאז רענוד ַא
 .ײל סע ךיא ףרַאדעּב דניז סעמעוװ רַאפ ,םלוע-לש-ונוּבר ,,,רדסּכ
 | {1ליפוזַא ןעד

 גנַאהרָאפ ןרעטניה .רהעמכָאנ ךיז ןעסיג ןערהערט יד ןוא
 | ,רעדניק יד ךיז ןעגייוועצ

 -סױא !םידש ! טרעה רהיא ,רימ רתיא טלָאז ןעגייווש--
 -רעיוּפ יד ךיז טָאה--!זייוגיצנייא ןערעװ רהיא טלָאז ןעסירעג
 | .ןעירשוצ עט

 ףהיא טָאה טָא ,ןעגנַאגעגקעװַא ןוא טנעגעזוצ ךיז ּבָאה ךיא
 ,עגרָאטַאק רעד ןופ "תוינקדצ, יד
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 ,ןעטריווזיוה

 ,ןילַאֿכַאס ףיוא ןעפערט רָאנ ןעמ ןָאק זיוח ןימ ַאזַא
 ,םעגייק וצ טשינ ןיטולחל טרעהעג סָאװ ,זיוה א
 .ץעװַא רע ןיא ,םהיא רעּביא תיּבה-לעּבַא לָאמַא ןעוועג

 טָאה ,ןעוװעג טשינ השעמ-תעּב ויא הנוק ןייק ,קירעטַאמ ן'פיוא
 ,רקפה ףיוא זיוה סָאד טוָאלעגרעּביא רע

 ,רעגניז ןעטלַאהעגפױא ָאד ךיז ןעּבָאה טייצ עסיוועג א
 ,םיחרוא-תטנֿכה ןימ ַא סָאד ןיא טציא
 בוטש ןימ ַאזַא םורָאװ .םיחרוא-תסנכה ןייק טשינ וליפא

 ,תיּבה-לעּב ַא סיּפע ךיוא ךָאד טָאה

 ץעװַא ךיז טסגעל ,טסליװ וד ןעוו ,ןעמוק וטסנַאק ָאד ןוא
 ,טסּפָאלש ןוא דרע רעד ףיוא

 -עּב רֶצֹּבֶא ןעמ טָאה ,זיוה ןעגיזָאדמעד וצ ןעמוקוצוצ
 ,טייצ טונימ ןהעצ ערעסָאװ ַא ן'רטּפ טפרַאד

 תשק'טינ !רערעכיז ןהעג רהיא טנָאק ָאד !ןירַאּב ! ָאד טָא
 ןופ רעניואונייא יד רימ וצ ןעיירש--!סופ םעד קעװַא-טלעטש

 -ילקערש רעד ןיא ךעלטערב רימ רַאפ קעװַא-ןעגעל ןוא ּבוטש
 ןעגיזָאדמעד ןופ רעניואוונייא יד : עטָאלּב רעגידנעקניטש רעֿכ
 ןהעג וצ טנייפ ןעּבָאה ,העגסױרַא ןעפרַאדעּב ייז תעשּב ,זיוה
 | ,טייוו

 ןעמהַאר ןייק ךיוא ָאטשינ ,ָאטשינ ןענעז רעטסנעפ ןייק
 םוצ .ןעדייר וצ סָאװ ָאטשינ יאדוא זיא םירשכמ-ּבוטש ןעגעוו
 .ץָאלק א ץעגרע ןופ טֿכַארּבעג ןעמ טָאה רימ רַאפ ןעציז

 ןוא ,ץָאלק א ףױא ןױה ןעגידעל םעד ןיא ץיז טָא ןוא
 .ןעלטיה ןהָא "ןעטריווזיוה, טֿכַא ןעהעטש רימ םורַא
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 "סעקטנָאיַאמ, ערעייז ןופ ןעסעומש רימ ןוא

 ,וױה ַא .זױה ןייז בושיַא ףױא ץעגרע טָאה ייז ןופ רעדעי

 טכער סָאד ןעּבָאה וצ ,'טֿכער ּבילוצ, טיוּבעגסױא טרעוו סָאװ

 סַאלק-םירעוּפ םוצ ןערעװ וצ טגעֿפעררעּפ םורַא רהָאי ףניפ ןיא

 ,"קירעטַאמ ן'םיוא, ,'טייז רענעי ףיוא , ןערהָאפקעװַא ןוא

 ךיא גערפ--!זיוה ןייד ןיא טשינ וטסניואוו עשז-סָאװרַאפ--

 ,גוא ן'פיוא רימ טמוק סָאװ ,טריווזיוה ןעטסעּב ןעטשרע םעד:

 --רע טלעֿביימש--! ןעניואוו טשינ טרָאד רָאג ןָאק ןעמ זַא--

 א טימ ןהָאהַא טעװ ,עידָארָאגַאלבָאקָאסיװ עשַאװ ,זיוה ַאזַא ןיא;

 לָאז טָאג ,ןעמוקסיא לָאז יז ּבױא ,ןערעוו טקיטשרעד ןהוה

 ,"זיוה, ןייז ןופ רע ט'קזוח--! ןעטרָאד ןעניואוו וצ ,ןעטיהסיוא:

 ײז : ןעלֿכײמש ןוא עק יד טימ וצ ןעלקָאש עגירעּביא יד

 ,רעזייה ענױזַא ךיוא ןעּבָאה
 ןבוטש ַאזַא טיוּבעג וטסָאה סָאװרַאפ---
 ןעמ סײװ !רָעזײה ןילַאכַאס ףיױא ןעמ טױב סָאװ וצ-

 | ,"סעװַארּפ, ּבילוצ זַא ,ךָאדי

 ! טייקשי'ּתיּבה-לעב סיּפע וטסָאה--

 יָאגַאלּבָאקָאסיװ עשַאװ ,טײקשײתיּבה-לעּב ַא רַאפ סָאװ--

 סָאװ רעדיװ ןוא !ןילַאכַאס :טרָאװ ןייא טימ } ןייז ןָאק ,עידָארי

 טימ ,רהיא טימ ןָאהט ,עידָארָאגַאלּבָאקָאסיװ עשַאװ ,ךיא ןָאק

 .סע טס} ןעמ יַא יװ ,טשינרָאג סייו ךיא ?דרע רעד

 | !הכאלמ ַא םיפע טסנָאק וד ,סָאװ--

 -רַא ןיימ רעּבָא ,הכאלמ-לעּב א ןיּב ךיא ,ָאנשטָאט קַאט--

 .ָאטשיג ָאד ןיא טייב:
 !רעטײברַא'נַא רַאפ וטזיּב סָאװ--
 | .ףַארגָאטיל ַא--

 - ,ןילַאֿכַאס ףיוא ןָאהט וצ סָאװ טשינ יקַאט טָאה ףַארגָאטילַא |

 .ןייטש רעשיפַארגָאטיל ןייא ןייק ָאטשינ זיא סע ואוק

 | !וד ןוא ,ונ--
 ,סרעלסעשט ןענעז רימ--

 ,טייּברַא ָאי ךָאד טניפעג רעלסעשט ַא--

 טשינ טָאה טסינָאלָאק רעד ;טײּברַא ָאד וטסָאה ואוו--
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 -יײה סָאד ףיונוצ ןײלַא טרָאד רע טלעטש ,ןעלהָאצ וצ סָאװ טימ
 סױרַא-ןערהָאפ סָאװ ,ענעל וצ ןײרַא ךיז רע טּביױלק ,טשינ ַא ,לעז
 ןעטלָאװ רימ עכלעװ ייּב ,ענױזַא םיצירּפ ןוא .קירעטַאמ ן'פיוא

 .ָאטשינ ָאד ,רהיא טסייװ ,ךָאד ןענעז ,ןעטײּברַא טנָאקעג ָאי -
 ;רהיא טוהט סָאװ ןוא ,ונ--
 | ,סרעֿכַאמנעװיױא ןענעז רימ---
 ןײלַא טכַאמ טסינָאלָאק רעד :לעדיל ענעגייא סָאד רעדיװ

 "םיצירּפ, ןייק ןוא טשינ רע ןָאק ןעלהָאצ םורָאװ ,לעוויוא סָאד
 ,ָאטשינ ןענעז

 | | ?וד ןוא--
 -ָאסיװ עשַאװ ,ןעגָאז ךייא זומ ךיא ...לָאמַא טלעדגַאהעג--

 -על םוצ ָאטשינ תֹוחֹּכ ןייק ןוש זיא סע זַא -- ,עידָארָאגַאלּבָאק
 ..טרעהעגפיוא טָאה ןעמ .טשינ ןעמ טיג עקייּפ ענָאיזַאק ןייק ,ןעּב
 ןעסע וצ סָאװ ָאטשינ

  !ןעּבעל עצנַאג סָאד ךייא ןעזייּפש טשינ ךָאד ןָאק ַאנזַאק--

 ןענָאק ןעסע ןהָא רעּבָא ,גיטכיר טגָאז רחיא ,..ָאי  ,נ--

 .ןעּבעל טשינ ךיוא ךָאד רימ
 ?טסָאּפ ןיא רעהַא ןעמוקעג רהיא טנעז סָאװ וצ--
 =רַא ןעניפעג ָאד ןעלעוו רימ ןַא ,טניימעג ןעּבָאה רימ--

 !בושי רעדליװ ןייק טשינ ! טסָאּפ ַא טרָאפ--זיא סָאד יװ .,טייּב
 ?טײּברַא ןענופעג רהיא טָאה 1ונ--
 'שיפ יד ייּב !טייּברַא'נַא רַאפ ןייז ָאד ןָאק סָאװ ! ןיינ--

 -רָאטַאק יד .ץָאקנערַאמַארק טמהענ טָא ,רעינָאּפַאי ןעטײּברַא
 טהיא טָאה ַאנזַאק ,דָאװַאז םעד טיוּבעגסױא םהיא ןעּבָאה סעקינשז
 !רעינָאּפַאא טימ רע טיּברַא ךָאד ןוא ןעפלָאהעגסױא ךָאנ

 סיּפע טרָאפ ָאד רהיא טָאה ;?ָאד רהיא טוהט סָאװ ןיא--
 ? טייברַא'נַא

 ךָאק סָאװ רעּבַא ,רימ ןעטייּברַא ,ךיז טכַאמ סע זַא טָא -

 | ? טיײברַא'נַא רַאפ ןייז ָאד
  םורַא יוזַא ךיז רהיא טהערד--
 ,םורַא ױזַא ךיז -ימ ןעהערד--
 ! רהיא ט'נחקל--
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 טשינ ןיילַא ןעּבָאה יז זַא 1 ןענע'בנג ָאד ןעמ ןַאק סָאװ--

 .ןעסע וצ סָאװ
 ןיּב ךיא רעדייא ,ןָאהטעג טציא רהיא טָאה סָאװ ןוא .,ונ--

 ? ןעמוקעגניירַא

 ,.,ךיז ןעשיווצ טסעומשעג ,.,יוזַא--
 ! טליּפשעג אמּתסמ ןעטרָאק ןיא ! רעדירּב ,טגייל רהיא--

 | .ןעגָאוסױא טשיג םעגייק לעװ ךיא ,טגָאז

 .ןעלכיימש ןוא רעביא ךיז ןעקוק ןעטריווזיוח יד |
 ,,,טליּפשעג ןעּבָאה רימ ,ונ--
 ,סעקיּפָאק 48 םורַא ןוא םורַא טָאה עינַאּפמָאק עצנַאג יד

 ןעטייװצ םייּב רעניא גָאט ןעצנַאג ַא ךיז טערַאטס ןעמ סָאװ

 ,ןעניוועגוצּבָא
 + סעקיּפָאק 48 ןעמוקעּב ייז ןעּבָאה ואוו
 * טנידרעפ
 ,ךילגעמ

 ז טע'בנג'עג
 ,ןייז ךיוא ןָאק סע

 ,ווָאצזער

 ,טסינָאלָאק רעכילנעמרעפ ןייא ךייא ייּב שטָאכ ךיז טניפעג --
 -עגייא ךרוד ןעגעמרעפ ןייז ןילַאכַאס ףױא טֿכַאמעג טָאה סָאװ
 .כרוד ,גנולפייװצרעפ ןיא ןעירשעגסיוא ךיא ּבָאה--? עצַארּפ רענ
 טשינ טסלָאז וד א םורָאװ--,עינָאלָאק עצנַאג יד גידנעהעג
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 סָאװ ,טייקכילגעמרעפ רעדָא ,תולד רעדָא זיא ,גיוא'נַא ןעפרַאװ
 ןעסיירעב טימ ,טנעצָארּפ טימ ,ןעפנָארּב טימ ןעלדנַאה ןופ טמוק
 .ןפוא ןעטסכילרעדרעמ עמַאס םעד ףױא רעדורּב םענעגייא םעד

 טכַאמעג טָאה סָאװ ,רענייא שטָאכ ןַאהרַאפ ךייא ייּב זיא--
 ןיטולחל זיא ַאוַא רֶעדָא ?עצַארּפ רענעגייא ךרוד ןעגעמרעפ ןייז
 } ָאטשיג

 -ייטש ַא ,טָא ,ןַאהרַאפ רעּבָא--לעסיּב ַא ז ָאטשינ טָאװרַאפ-- |

 רע .שנעמ רעטוג ַא ןוא רעױּפ רעכילגעמרעפ ַא ,ווָאצזער  ,רעג
 טעװ םהיא ןעגעװ .עטסָארַאטס ַא ןעװעג לָאמַא וליפא ָאד זיא
 ןילַאכַאס ףיא ןעמוקעג ,ןעגָאז טשינ טרָאװ טכעלש ַא רענייק
 ןערָאװעג טגָאזעג ,טפַאשטריװ ַא טציא טָאה ןוא ,ןעשָארג ַא ןהָא
 | .ןעמעלַא ףיוא

 ןופ "דובכ, םעד ןהעז העג ךיא !ןעקנַאד וצ טָאג--

 | ,ןילַאכַאס
 -ייצעגסיוא'נַא ןוא רעילָאטס רעגיטרַאסיורג ַא זיא ווָאצזער

 קיטש ןהעצפופ ַא ייּב ,רענטרעג עטוג טָאה רע ,תיּבה-לעּב רעטנַעֿפ
 .רָאװרעד רעּבָא זיא ץלַא סָאד .ַאנזַאק ייז טפיוקרפצפ ןוא תומהּב
 ,טײקמַאזרָאּפש ןוא עינַאװערָאה רענעגייא ךרוד ןערָאװעג ןעּב

 .וצ ,רהָאי ןעּביז ףיוא עגרָאטאק ףיוא ןעמוקעג זיא ווָאצזער
 -ָאלָאק א ןעװעג זיא ךָאנרעד ,געלשעג ַא תעשּב הגירה ַא ּכעיל
 - ..רעױּפ ַא טציא ,טסינ

 -ץמרעפ ךיז טלהיפ סע ,ןייר--לעזייה ןיא ןיירא-העג ךיא

 - ,טייקכילג
 -ָאמ ַא רעּבָא טֿכַאמ ,שנעמ רעגנוי ַא רָאג ךָאנ ,ווָאצזער

 ,קורדנייא םענד
 ,ךיז טכַאד סע רעּבָא ,ןיינ--רעקנַארק ַא סָאװ ,סָאד טשינ

 ײּב ןעמ טהעז רע'מינּפ ענױזַא .ןעלַאפמוא דלַאּב טעװ רע זַא
 טימ ןעשנעמ ייּב .טֿכענ ןעפָאלשעג טשינ ןעּבָאה סָאװ ,ןעשנעמ
 .ןעוורענ עטּפעשעגסױא ,עטעשטומעגסיוא

 ךייא ױזַא יוװ ,ןָאהט קוק ַא ןעמוקעג ,וװָאצזער ,ןעגרָאמטוג--
 .ָאד ךיז טּבעל

 -שינ ןעּבעל רימ .,ןיוצּב ,ןעגינעגרעפ ןעטסערג ן'טימ--



 139 :ןיל ַא 5 ט ס

 ּבָאה ךיא ,רענטרעג ןַאהרַאפ ,ןעגידניז וצ סָאװ ָאטשינ .חשק
 ךיא לעװ ,ןעּבעג טעװ טָאג רענָא ...תומהּב ,רעטייּברַא ייד
 / .קירעטַאמ ן'פיוא ןערהָאפקעװַא ןוא ןעפיוקרעפ ץלַא

 עטוג ַא ָאד ךָאד טָאה רהיא ? קירעטַאמ ן'פיוא סָאװרַאפ--
 ןוא ,ונ ,ןעקנַאד ֹוצ טָאג ,ןײלַא ךָאד טגָאז רהיא ,טּפַאשטריוװ
 ,רהיא טָאה טיײּברַא-יירעלַאטס

 -עּב ןעטסינַאלַאק ? טיײּברַא-ײרעלָאטס ַא רַאפ סָאװ ,ונ--
 ץלַא ךיז ןעֿכַאמ תוררש יד ןוא ,סערַאילָאטס ןייק טשינ ןעפרַאד
 ,עמרוט ןיא טסיזמוא

 ,טפַאשטריװ ,תומהּב רהיא טָאה ,ונ--
 סָאװ יּבַא ,טפַאשטריװ רעד טימ תומהּב יד לחומ ןיּב ךיא--

 ,ןעגַאד ןופ ךיז ןעסײרסױרַא רעכיג
 ְיזַא סע רהיא טליװ סָאװרַאפ--

 ,טצפיזעגנּבָא טָאה ווָאצזעד
 רהיא טהעז ןָא-טמהענ המיא'נַא ,ָאד ןעּבעל וצ ךילקערש--

 רעּביירש ַא טניואוועג טָאה טרָאד !;לעזיה עטקַאהרעפ סָאד טרָאד
 ַא טימ ןהעשעג ןיא סָאד ,,,טַאהעג דלעג ,ןירעניואווטימ ַא טימ
 סיּפע טהעג רע ,רימ ןעהעז הירפרעדניא ,קירוצ ןעכָאװ  רָאּפ
 רע טשרע .ןעגנַאגעגנײרַא רימ ןענעז ,עּבשזולס ןייז ףיוא טשינ
 םהיא טָאה ןעמ .טולּב עשוולַאק ַא--םורַא ןוא רעטיוט ַא טגיל
 זיא ָאד .טיירגעגוצ ןירעניואוטימ יד טָאה סָאד .טע'גרה'רעד
 ַא ָאד ןעמ טעװ סעקיּפָאק גיצנַאװצ רַאפ--דלעג סָאװ רָאנ טשינ
 -רעד :ָאד ןעמ טדער ךַאז ןייא ןעגעװ רָאנ .ןענעליוק ןעשנעמ
 -נָא טשינ ןעמ טעװ לעגיופ רענילַאכַאס ַא .ןענע'גרה ,טע'גרה
 ,טֿכירק סע ליפיוו ,יַאלַאװ--רעדורּב םענעגייא םעד ןוא ןערהיר
 ..ָאטשינ טונימ עגיהור ןייק .טשינ ךיא ליוו רהעמ ,ןיוש-גונעג
 .טיוט ןיא ףיוא-וטסגנירּפש ,דנוה רעד ןעליּב ןָא-טּבױה--טכַאנייּב
 ןױש ןעמ טהעג רשפא :טלַאק ןערעװ סיפ ןוא דנעה ,קערש
 עצנַאג ַא ןיוש ךיא ּבָאה ,דנוה ַא ט'רגּפעגקעװַא ןיא רימ יב
 ,דנוה םעד ט'מס'רעפ טָאה ןעמ ,טניימעג ,ןעפָאלשעג טשינ ךָאװ
 םעד ןעמ ט'מס'רעפ :רערעֿכיז ַא סָאד ןיוש זיא ןמיס ַא םורָאװ
 זַא ,ךָאד ןעסייו ייז .ןעלַאפעּב ליװ ןעמ זַא ,סע טסייה ,דנוה
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 --עגייט יד זיא טָא ?רעסױרג ַא ץנוק א ,דלעג לעסיּב ַא ּבָאה ךיא
 ..ייז טשינ ןעוו ,טָא ! גונעג ,ןיינ ,ךָאנרעד םהיא ךוז ןוא ןעפָאלטנַא

 ךס ַא זיא סָאװ ,ןירעניואוטימ ןייז ףיוא ןָא-טזייוװ וװָאצזער
 זיא עטרעיּפ יד :שיט םייּב םיק טציז ןוא םהיא ןופ רעטלע
 ,טכוזדניוװש ןופ עידַאטס רעטצעל רעד ןיא

 יז טעװ .ןעועג טשינ ָאד סופ ןיימ טלָאװ ,יז טשינ ןעוו --
 סנעשָארג רַאפ ןעפיוקרעפ ץלַא ךיא לעװ ,ןערעװ רעטדניזעג רָאג
 !ױזַא ָאד רעדייא ,תולד ןיא טרָאד רעסעּב ,טייז רענעי ףיוא ןוא

 -עג ךיא ּבָאה--!טכעלש טלַאה עט'תיּבה-לעּב רעייא טימ--
 טלָאװ--.לעזיה ןופ סױרַא ןענעז רימ תעשּב ,ן'ווָאצזער טגָאז

 ,רָאטקָאד םוצ טרהיפעגקעװַא רשפא יז רהיא
 --.ץפיז ַא טימ רֶע טרעפטנע--!טערַאזַאל ןיא טהעג יז--

 טשינ ָאד טעװ רָאטקָאד רעד !רָאטקָאדַא ָאד גוט סָאװ רעּבָא
 -עג, טעװ יז זַא ,טגָאזעג רהיא רַאֿפ רָאנ סע ּבָאה ךיא .ןעפלעה

 !ןערעװ רעטדניזעג יז סעװ ואוו .."ןערעוו רעטדניז
 ,טֿכעלש רהעז ,רהיא טימ טכעלש ,ָאי--
 רעדָא גנילהירפ וצ יז טעװ רשפא ,ץלַא טרַאװ ךיא--

 ףיקרעפ טלָאמעד .ןעגױא יד ןעכַאמוצ טסּברעה וצ סנעטסטעּפש

 ןָאק ױזַא יז ןעזָאלרעּביא .קירעטַאמ ןפיוא רהָאפ ןוא ץלַא ךיא
 ליפױזַא ךָאד רעּבָא ,ּבייװ ןיק טשינ וליפא ,טשינ סיּפע ךיא
 רעּבָא ,ןעוועג טְשינ ןיא ךיירפ ךס ןייק : ןעמַאוצ טּבעלעג ןערהָאי
 ןיש יז לָאז ! טבעלעגרעּביא םענייאניא רימ ןעּבָאה תורצ ליפיוו
 .ןעטרַאװ לעװ ךיא .ןעברַאטש

 .סָאר ןענעז רעטרעװ ענעקורט ענדָאמ סיּפע ,רהָאח טשינ
 ךָאנ ָאטשינ זיא, ,ןעּבעל ןעגעװ ךיז טלעדנַאה סע ואוו ,טרָאד ,ךע
 ,ןילַאכַאס ףױא טגָאז ןעמ יװ ,"שנעמ ַא יװ ,ץלָאה ןעקורט ַאזַא
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 רעז ףיוא ןעׂשנעמ עיירֿפ יד
 ,ןילַאֿבַאס לעזניא

 ((רעּבעגסױרַא-רָאטקַאדער רעד)

 יד ןעװ ,רימ רעּביא טצַאלּפעג טלָאװ לעמיה רעד ןעװ
 טלָאװ םי רעד ןעוו ,סיפ עניימ רעטנוא ןעלַאפעגנייא טלָאװ דרש
 -לָאװ רעמיוּב יד ןעוװ ,לַאװק ןעסייה ַא טימ ןעגָאלש ןעביוהעגנָא

 ןעטלָאװ לעגיופ ןוא ןעדייר שיפ יד ,ןעהילפ ןעּבױהעגנָא ןעט

 יװ ,ױזַא טּפַאגעג טשינ ךיוא .ךיא טלָאװ ,ןערעּב ףיוא ןעלַאפעגנָא
 ,טונימ רעגיזָאדרעד ןיא

 ןיפלוא לעציירק- עיגרָאעגַא טימ ,לעצלעפ ןעצרוק ַא ןיא
 -רוט ןופ ןעֿפײצ ַא-- --ןעלטקַא יד ףױא רונש רעגיזיר ַא טימ ,ץַאל
 ,העשזוטסעב ,ג וו ןעפַאה ןיא ןענַאטשעג ןזיא ,טנעמַאטרַאּפעד-עמ
 םיטש יד, גנוטייצ רעד ןופ רעּבעגסױרַא-רָאטקַאדער רענעזעוועג רעד
 -השעמ טרהיפעגנָא ןוא--ןעגנוטייצ ערעדנַא ךס ַא ןוא "עװקסָאמ ןופ
 ,,,טײּברַא רעד טימ ןלזג

 ויא טסורּב עצנַאג ענייז סָאװ ,זירַא רָאפ ךייא טלעטש
 -8דעמ ןוא סנעדרָא טימ ,ןעילַאדעמ ןוא סנעדרָא טימ ןעגנַאהעב-
 ןייק טָאה רֶע סָאװ ןוא טקנעשעג ןיײלַא ךיז טָאה רע סָאװ ,ןעיל
 .ֿבילרעסױא יד רהיא טָאה טָא ,ייז ןעגָארט ֹוצ טשינ טכער םוש
 עלַא טכַאמעגכרוד טָאה רע .שפג ןעדליו ןעגיזָאדמעד ןופ טייקי
 -עגניירַא ,טייצ ןייז רַאפ ןעװעג רָאנ ןענעז סָאװ ,סעינַאּפמַאק
 סױרַא ןוא טַאדלָאס רע'טושפַא יװ טסנידרעטילימ ןיא ןעטָארט
 טגעלפ סעומש ַא ןיא .טַאדלָאס רע'טושּפ יװ ,טסנידרעטילימ ןופ

 | :ןעגָאז ןײלַא רע
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 =רעטנוא'נַא ןעוועג רהָאי םענעי ןיא ןיִב ךיא תעשכ--
 ,,,ריציפָא

 וד ןעװ ,ריציפָארעטנוא'נַא ןייז טנָאקעג וטסָאה ױזַא יוו--

 יטריסערעטניא ךיז ןעּבָאה--; טַאדלָאס רע'טושּפ ַא זיולּבי ןעוועג טזיב

 | ,עטנַאקעּב יד

 -הירעּב ןייז ייּב--,טצעזעגּבָארַא ךָאנועד ךימ טָאה ןעמ--

 -עג טשינ לָאמסָאד רע טָאה רוטַאנ רעשירענגיל ןוא רעשירעמ

 טָאה ,ריציפָארעטנוא'נַא ןערָאװעג זיא רע יװ ,דלַאּב םורָאװ ,טגייל

 -נעמ יד .םישעמ ע'סואמ רַאּפ טצעזעגּבָארַא טונימ יז םהיא ןעמ

 ךענע'גרה רע טגעלפ ,םהיא רעטנוא טנידעג ןעּבָאה סָאװ ןעש

 ,חצר חוּכמ
 ףסַא טימ טגיטפעשעּב ךיז רע טָאה טסנידרעטילימ ןיֿכָאנ

 טרָאד .טוג ןעסיורג ַא ןופ רעמיטנעגײא'נַא ןעוועג זיא רע .ןעֿכַאז

 -ָאיצַאר עמַאס יד ,עטסמָאקלָאפ עמַאס יד טרהיפעגנייא רע טָאה

 עמָאס ַא ףױא ןיא טוג עגיזָאדסָאד רעּבָא .טפַאשטריװ עטסלענ

 ,דרע רעד ןיא ןערָאװעג ןעקנוזעגנייא ןפוא ןעטסלענָאיצַאר

 ןוא ףייז ןופ ןעדָאװַאז עגייר טַאהעג רע טָאה ךָאנרעד

 טיײּברַאעגסױא טפרַאדעּב ןעבָאה ןעלקיטרַא עדייּב יד ואוו ,טכיל

 םעד רעּבָא .סענישַאמ עטקרעמעּבנוא ערעדנוזעּב ךרוד ןערעוו

 -עּבנוא ךרוד ןערָאװעג טיײּברַאעגסױא ןענעז סָאװ ,טֿכיל ןוא ףייז

 | .טקרעמעּב טשינ רענייק טָאה ,סענישַאמ עטקרעמ

 -ורד רעלַאסָאלָאק ַא ןופ רעמיטנעגיײא'נַא רע טרעװ רעטייוו

 -ײצֿכײלג ךיז ןעּבָאה סע ואוו ,יירעקורד ַא ,עװקסָאמ ןיא יירעק

 ןיײא ,טפירשנעכָאװ ןייא ,ןעגנוטייצ עכילגעט יירד :טקורדעג גיט

 .טײּברַא עטַאװירּפ ןוא עקסמעז ךס ַא ןוא לַאנרושז רעכילטַאנָאמ

 סוג סָאד יװ ,דניװ ן'פוא קעװַא ךיוא זיא יירעקורד יד

 . *עג םוצ ןערָאװעג ןעגיוצעגוצ זיא וועשזוטסעּב ,ןעדָאװַאז יד ןוא

 ןעגילייטעּב ךָאנ ךיז ןעגעלפ טלָאמעד--רעּבייװ ייווצ רַאפ טֿכיר

 םהיא טָאה ןעמ ןוא--ןעסעצָארּפ ענױזַא ןיא רעטֿכיר ענערָאװשעג

 -עגטסעפ ןיא ךערּברעפ ןופ טקַאפ רעד םגה ,ןעֿכָארּפשעגיײרפ

 א ןעויװעגסױרַא ךיז טָאה סעצָארּפ םעד ןופ ,ןערָאװעג טלעטש

 טרהיפרעפ רע טָאה ,רחוסַא ךָאנ הנמלא'נַא ,ּבייװ עטייווצ ןייז
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 ךוא רעקנוירעמַאק א רַאפ ןעּבעגעגנָא ךיז טָאה רע סָאװ ,טימרעד
 -יַאדרעד ןופ ןעגעמרעפ עצנַאג סָאד .רשוע ןעגיטלַאװעג א רַאפ

 יא ןערָאװעג טליּפשרעפ ךָאנרעד זיא יורפ רעֿכילקילגמוא רעג

 סעצָארּפ רעגיזָאדרעד .סערעפַא ענעדישרעפ ףיוא ןוא ןעטרָאק
 .עװקסָאמ ןיא לעמוט ךס ַא ןעפורעגסױרַא טייא ןייז ןיא טָאה
 רָאג זיא "ןעסעצָארּפ עקשטיניילק, עגייז ,רעדיװ ,ןענעֿכערסױא
 א ןיא ץעגרע ןעמוקעגרָאפ זיא ךָאװ עדעי טעמּכ : ךילגעמנוא

 סָאד רֶעדָא :?סעצָארּפ-װעשזוטסעּב, ַא טֿכירעגסנעדירפ רעװקטָאמ
 םסעצָארּפ א רעדָא ,גנונהַאמפיוא-דלעג ןופ סעצָארּפ ַא ןעוועג זיא
 ,טלַאװעג ןוא ּפעלק ,געלשעג א ּבֵעילוצ

 =עגסױרַא-רָאטקַאדער ַא ןעוועג גיטייצכיילג זיא וועשזוטסעב
 טָאה רעּבָא ןעבעגעגסױרַא ,ןעגנוטייצ עֿכילגעט ריפ ןופ רעג
 !!!יירד רָאנ רע

 רעֹּבָא ,זעידנַארג ןעוועג זיא טייקגיטעט עשירַארעטיל ןייז
 ,דנַאלסור ץנַאג ןיא ןערָאװעג רעלוּפָאּפ רע ןיא לָאמַא טימ ,ץרוק
 -ַאּֿפ יד ןערָאלרעפ רֶע טָאה טנעמָאמ םענעגיא םעד ןיא רע

 | ,סעטירַאלוּפ
 -צש ַא ןיא; רע ןיא ,ןעזיוצנַארפ עסיורג יד ןופ ץימע יו

 ,"רעטמהירעב א ןענאטשעגפיוא ןעגרַאמהירפ םענג
 -על, גנוטייצ ןייז ןיא טקורדעגּבָא ןוא ןַעמונעג טָאה רע

 -גַאפנָא'נַא ןופ קרעװ סלַא 'קיפ עמַאד יד, סניקשוּפ "ןעּב
 ןעגנוגידלושטנע עגידרעטעפש עלַא יד ,װעיטגָאנ ַא סיּפע--רעג
 -?גענוצ טשינרָאג ןעּבָאה עיצקַאדער רעד ןופ ןעננורעלקרעד ןוא
 ןערָאװעג ןעּברָאװרעד ןענעז סָאװ ,רעטעלּברעברָאל יד וצ ןע
 | ,גָאט ןייא ןיא

 =ײצ עלַא טדערעג ןעּבָאה "ןעבעל, גנוטייצ רעד ןעגעװ

 ,ןעגנוט
 -ירַארעטיל ןופ טונימ עגיצנייא יד ןעוועג ןיא סָאד רעּבָא

 ,גלָאפרװ ןעש
 לָאר ַא טליפשעג קיטסילַאנרושז רעד ןיא טָאה וועשזוטסעּב

 ,"רעדורב ןעגיצרַאהמרַאב, ַא ןופ ,ןרּבק ַא ןופ
 ?רעבעל, גנוטייצ יז ןעֿברָאטשעג ןיא רנעה ענייז ףיוא
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 ,ָאקַאװעלּפ 'ה ץ'כרוד ןערָאװעג טעדנירגעג זיא סָאװ
 ערעדנַא ךס ַא ךָאנ ןעּברָאטשעג ןענעז דנעה ענייז ףיוא

 | ,ןצּבַאגסױא ןוא ןעגנוטייצ
  .וטסעּב ךיז טָאה ,טייקגיטעט ץעשירארעטיל יד טגידנעע

 .ָאגעשזינ ןיא ווַאטסירּפ ַא ,,,ןיא טלעדנַאװרעפ לָאמא טימ וועשז
 וצ טַאהעג טלָאמעד רע טָאה קשח טױרג רָאנ !עינרעּבוג רעדָאר
 ןעפורעגסױרַא טלָאמעד טָאה סָאװ ,עיצידעפסקע רעוװָאנישַא רעד
 ןייז טלעטשעגנעמַאװצ טלָאמעד טָאה וועשזוטסעג .לעמוט ךס ַא
 ,לסעקרעשט ןייז ןופ טּפַאגעג טָאה עװקסָאמ ןוא דַארטָא םענעגייא
 רעד רעּבָא .ןעלַאדעמ עדליװ טימ ןוא רהעװעג טימ ןעגנַאהעּב--

 רַאפ ןעמהעגנָא טלָאװעג טשינ םהיא טָאה "ןַאמַאטַא, רעטמהירעּב
 | י ,לואאסעיַא

 | / ,שנעמ רעטעוועשוּבוצ ַא רהעז--
 ןוא רָאטקַאדער רענעזעװעג רעד ןיא גָאטהַעװצרַאה ןופ

 רעּבָא .וַאטסירּפ ַא רָאג ןערָאװעג לואַאסעי רעגיד'לזמ-םילש רעד
 .רעביא, טָאה רע :ןעטלַאהעגנייא טשינ ךיוא ךיז רע טָאה ָאד
 ןעהעז רימ ןוא ,סנעכערּברעפ ןעגנַאגעּב ,,טֿכַאמ יד ןעצלַאזעג
 -יא רעקסמָאט ַא ןופ לָאר רעד ןיא רָאטקַאדער-סקע םעד ןיוש
 ,קיגװַארּפס

 ףימ ,רעגיטֿכיר ,רעדָא ,ןיוש םהיא רימ ןעהעז ךָאנרעד
 . ,טשינרָאג ןיוש םהיא ןעהעז

 -גָא ,ןעטלַאהעגנייא טשינ יאדוא ךיז רע טָאה קסמָאט ןיא
 סערייא-סָאנעוּב ןייק ןערהָאפעגקַעװַא זיא ןוא תורצ ךס ַא טכַאמעג
 .טרהָאפ רע :רעניד ןוא רעטיילגעּב ןַאװַארַאק ןעבנַאג ַא טימ
 | 'ו ץגיטנעגרַא ץנַאג םורָא

 / .רָאּפילַאק ןיא קילג טכוז ,ילישט ןיא רע טניואוו רעטייוו
 עמרוט-עגרָאטַאק רעד ןיא ןעֿכערּברעפ ַא סיפע רַאֿפ טציז ,ןעינ
 -ַאס ףיוא םהיא ךיא ףערט ףוס-לּכ-ףוס ןוא ָאקסיצנַארפ-ןַאס ןיא
 ףרַאדעּב סָאװ ,לעטירטָאמס-עינָאלָאק ַא ןופ לָאר רעד ןיא ןילַאֿכ
 טגידנעעג טָאה רעכלעוו ,רעכערּברעפ ןופ ןעּבעל סָאד ןעגדרָאניײא
 | .עגרָאטַאק יד

0 
 .טיוא ןוא ןעּבעל סָאד ןעֿכירטש עצרוק ןיא ןיא סָאד סָא

 ר



 גןילצ 5 ִצ =
5} 

 -ער ,רעמיטנעגיײא-דָאװַאז ,רעציזעבסטוג ןעגיזָאדמעד ןופ גנורהיפ

 .רעויירעּב-טלעו ןוא וזַאטסירּפ .,רָאטקַאד

 רעֿכלעװ טימ ,עזַארפ עטשרע יד ןעוועג זיא טנַאסערעטניא

 טסירגעּב ךימ טָאה ,רעטנַאקעּב רעטלַא ןיימ ,וועשזוטסעּב

 .ןעירשעגסיוא ךיא ּבָאה--; ןילַאֿכַאס ףיוא ?וד--

 --ןעפערט וצ ךימ טנעֿכערעג וטסָאה שרעדנַא ואוו ןוא--

 שטָאכ ןיּב ךיא סָאװ ,טוג ךָאנ--,טֿפַאלוצ וועשזוטסעב ךיז טָאה

 ,קינװָאנישט ;}
| 

 ינַא שנעמ ַא ןעוועג ךָאד רע זיא ןרעלחעפ ענייז עלַא ייּב

 :טגָאזעג רימ רע טָאה ,סעומש ַא ןיא לָאמניײא ןוא ,רעגיטכירפיוא

 -עװ רעּבָא ,ןעשנעמ עטסעּב יד ןעּבָאה ןעמ ףרַאדעּב ָאד--

 ךיז יז ןעגױט דנַאלסור ןיא סָאװ ,יד ? רעחַא ןעמ טקיש ןעמ

 -נרהע ,ךָאנ ןיּב ךיא ןוא ,ךימ וליפא טמהענ טָא ,טשינרַאג וצ

 | יָאד עטסגרע יד ןופ טשינ ,טרָאװ

 -םוא ,גישיור ױזַא ןיוא ןילַאֿפַאס ףיוא טײברַאעג טָאה רע

 ױװ ,ץעזעג ן'טימ ךיז גידנעגעֿפער-טשיג ,דליװ ןוא טרעּטמולטג

 .ןעּבעל ץנַאג ןייז יװ ,לָאמעלַא

 עײנ טנעדרָאעגנײא ,םיבושי עייג טעדנירגעג טָאה רע

 ,םיחרוא-תסנכה ַא ,לוש ַא ,רעטסיולק ַא טיובעגסיוא ,ןעטַאטשקרעװ

 ."ןעפנָארּב קנורט ַא רַאפ, ,דלעג עקפָאק 8 ןהָּמ ץלא סָאד ןוא

 לעװ ללכּב קיטילָאּפ רעשימָאנָאקע אזא ןופ ןעצונ םעד ןעגעװ

 ,טקַאפ ַא זױלּג ךייא ריטַאטסנָאק ךיא רעּבָא ,ןעדייר רעטייוו ךיא

 ףױא טגױטעג ןעּבָאה ןעטײּברַא "רעוועשזוטסעב, עלַא יד זַא

 .ןערָאװעג תולדב ןעגעז סעינַאלַאק עלַא ענייז ןוא תורפּכ

 יעג םהיא ןעמ טָאה ,"ןעעדיא עגיטייצרַאּפ טימ, שנעמ א

 טהעג סָאװ ,הררש ןעזייּב ןעדליוו א רַאפ, ןָאיַאר ןייז ןיא ןטטלַאװ

 טרַא ןייז זַא ,טשיגרָאג ןיימ ךיא ןוא ."סעּכ ןופ בִא דלַאב רעּבָא

 "עג טױרטעגנָא םהיא ןענעז סָאװ ,תושפנ , יד רעביא ןעגיטלעוועג

 ה סיּפע ,תושפנ עגיזָאדיד ןיא ,יײז ןיא ןעקעוורעד לָאז "ןערָאװ

 יד זא ,ןהעזרעד טָאה ןעמ זַא .,.טייקכילצעזעג ןופ גנולעטשרָאפ |

 ךןיז גױט וועשווטסעּב זַא ןוא טרעטשינוצ טרעװ טינָאלַאק עצנַאג

 "עג טהיא ןעמ טָאה ,לעטירטָאמס-עינָאלָאק ַא רַאפ טשיג רעבירעד
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 ָאד .עמרוט רעקסװָאקַאסרָאק רעד ןופ לעטירטָאמס ַא רַחֹפ טכַאמ

 ,ןעשנעמ רעּביא ןעגיטלעװעג ןָאק רע זַא ,ןהעזרעד רע טָאה
 טָאה ,ןעריטסעטָארּפ וצ טשינ טייקכילגעמ םוש ןייק ןעבָאה סָאװ

 -'עג ,ןעגָאלשעג טָאה רע :טלָאװעג טָאה רֶע סָאװ ,ןָאהטעג רע

 . -לַאשטַאג וַא ,טייוו ױזַא רענייּב יד ןעֿפָארּבעג ,טפַאלקעג ,טע'גרה

 .לעז זיא סָאװ ,ךַאז ַא--,ףרואװרָאפ ַא טכַאמעג םהיא טָאה ָאוטס
 -עב ךילרעפרעק טָאה רע סָאװ ,רַאפרעד--ןילַאכַאס ףיוא ןעט

 עקנַארק רַאּפ טסואוועב ןענעז סָאװ ,ןעשנעמ עץניװַא טפָארטש
 ,רָאיװער רעד .ףָארטשּבײל ןופ טיירפעּב רעּבירעד ןענעז ןוא

 טימ ךיל'רבח-וצ ךיז טרהיפ רע זַא ,ןענופעגנייא טָאה ,רעדיוו

 ןעמ ןוא ןערָאװעג טצעועגּבָארַא רע זיא .רעדלעג ענָאיזַאק יד

 ,טכירעג םוצ ןעּבעגעגדעּביא םהיא טָאה
 ןעּבעגנייא ךָאנ ךיז טעװ םהיא זַא ,טפָאהעג טָאה רע

 .וג-לַארענעג םוצ ןערהָאפעגקעװַא רע זיא ,"ךיז ןעהערדוצסורַא

 -עגּבָא ןוש םהיא טָאה ָאד רעּבָא ,קסװָארַאּבַאֿפ ןייק רָאטַאנרעּב
 | ,ֿפַאלק רעטצעל רעד טרַאװ

 .עג םייּב רעמיצמהַאנפױא ןיא טרַאװעג טָאה וועשזוטסעּב

 רעד סיהַא זיא םורַא טונימ עכילטע ןיא  ,רָאטַאנרעּבוג-לַארענ

 ;טליײטעגטימ ןוא םינינע ערעדנוזעב רַאפ קינװָאנישט

 טעװ רע זַא ,ןעגָאז ךייא ןעסייהעג טָאה לַארענעג רעד--
 טכַארטעּב טעװ ןינע רעיא !גונעג ..ןעמהעגפױא טשינ ךייא

 | ,ןפוא ןעֿפילצעזעג ן'מפיוא ןערעוו
 סָאד ,ןָאהטעג לעקַאװ ַא ךיז טָאה וועשזוטסעּב רעקיד רעד

 ןעלַאטעגרעדינַא זיא רע ןוא ןערָאװעג לעקנוט םהיא ןיא םינּפ

 | ןעּפיל יד ףיוא םיוש טימ
 עיסקעלּפָאּפַא'נַא ןופ ןעּברַאטשעג זיא רע
 שנעמ רעיירפ, רעגיזָאדרעד געט ענייז טגידנעעג טָאה יװַא

 , | | ."ןילַאֿכַאס לעזניא רעד ןופ

 ַא טימ ןעדעי ןעפור וצ ביל טָאה סָאװ ,עגרָאטַאק יד
 ,"עכורעװַאז, ןעפור םהיא טגעלפ ,ןעמָאגוצ
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 ,יֿפרַא רעשינילַאֿכַאט רעד

 ,גנירעה ןופ הכולמ יד זיא סָאד--קטווָאקַאטרָאק
 שינעהעשעג עסיורג ַא ןיא סָאד .!טהעג גנירעה רעד--

 .ןעמעלו א רַאפ--רעלדנעה ,ןעטסינָאלָאק יד רַאפ ,עמרוט רעד רַאֿפ
 ,רחָאי ץנַאג ַא ןעשנעמ ןעּבעל טימרעד

 עכייר ןימ ַא רַאפ סָאװ דליב שיטסַאטנַאפ ַא רַאּפ סָאװ

 ! עיצַארָאקעד
 ,ךייט רעסייוו ַא ךיז טגעװעּב םי ן'רעציא
 ;ןערָאװעג סייװ רעסַאװ סָאד ןיא גערב ןופ טסרָאיװ ַא יב

 . | ,ךלימ יװ
 ! ךייט-ךלימ ַא
 -לֵאװ ןופ ןענַאטנָאפ יד ןוז רעד ןעגעקטנַא ןעצנַאלג סע

 -רַאפ ךיז ןעגָארט רעמָאיעג א טימ ,דניה-םי ןעלירב סע ,ןעשיפ
 ,לעגיופ-םי רעדנעזיוט ייּב

 ,ָאקנערַאמַארק רעה טגיטלעוועג ןעמעלא םעד רעּביא ןוא
 -ימ יד טשיוטעגסיױא טָאה סָאװ ,ייֿפרָא רעשינילַאכַאס רעד

 | ,גנירעה ףיוא לעד
 .ארק רעה ןעוװעג דימּת טשיג זיא לעדיפ יד ףיוא רעּבָא

 ףיוא טליפשעג רע טָאה לָאמַא רָאג ,טנעמורטסניא סָאקנערַאמ
 רָאטנַאק ַא סיפע ןיא טנידעג טָאה רע : טנעמורטסניא רעדנַא'נַא
 ףיױא טּפַאלקעג ןעטרָאד ןוא רעלדנעהשיפ עשינַאכַארטסַא ןופ
 ,גנונֿכער א ןעכַאמ םייּב ךעלדנייּב

 .רעלדיפ ,רערהיפכוּב ןערָאװעג רע יא רהָאי גיסיירד וצ
 .רחוס-שיפ ןעטיורג ַא ןיא טרעדנַאװרעפ ךיז ןוא זָאוטריװ

 טרצפ  ןוא | רעטעלּברעּברָאל ןופ םעט םעד טכוזרעפ טָאה רע
 ,גנירעה טימ ךיז טמהענ
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 ײזַא ,ןינַאשטשעמ רענַאכַארטסַא'נַא זיא ָאקנערַאמַארק '
 ןױלּב רעּבָא ,גנירעה רעגַאכַארטסַא ן'טימ ריע-ןּב ַא ,ןעגָאז וצ
 -לַאזעג ן'טימ טפַאשדנַאװרָעפ ןייז טשיג ךָאנ ךיז טגידנע טימרעד |

 ,שיפ םענעצ

 סָאד סָאװ ,גיצרעהנעפָא הדומ ןײלַא ךיז זיא רע יװ טול

 ַאזַא טקנוּפ גנירעה ןעגעװ רע טָאה ,ךובּכ סיורג םהיא טפַאשרעפ

 רעֿכלעװ ,שיפ ןעגיוָאדמעד ןהעזעג טָאה סָאװ ,רעדעי יו הגשה

 -רַאק ןוא סעלעּביצ ,טפעבעז ,לייא ,גיסע טימ טעװַארפעגוצ טרעוו
 ,לעּפָאט

 וצ םַארג רעגיטרַאסיױרג ַא זיא (+ַאקדָאילעס זַא ,סייו רע

 ַא ךָאנ ןעסײברעפ וצ טוג רהעז ןיא טימרעד זַא ,(*"ַאקדָאװ

 ,ףיורעד ןערעווש וליפא ןָאק רע ,סּפַאנש

 =ינטנעק ץנייז טשינ ןוש ןעהעג םעד ןופ רעטייװ רעּבָא

 ,גנירעה ןעגעװ ןעש

 ךיז טָאה רעד וליפא--רעניד רעטסניסיילפ רעייא וליפא
 ןיא רעלדנעהשיפ םענערהאפרעד-רהעמ ַא רַאפ ןעזיװעגסױרַא ךיוא
 | ,ייפרָא ןעשינילַאֿכַאס ןעגיזָאדמעד טימ ךיילגרעפ

 סָאד ?דייהרענעקורט גנירעה ד רהיא טצלָאז סָאװרַאֿפ--
 .ּבָאה--!ץלַאז טימ יײז טישעּב ןוא קעװַא ייז טגעל רחיא טסייה

 -עג ַא ןיא טגעלעגניירַא רעסעּב ייז רהיא טלָאװ--,טגערפעג ךיא
 -ערפעגנָא רעסעּב שיפ רעד ךיז טלָאװ טרָאד--עסַאמ ףרענעצלַאז

 | ,רעט'מעט'עּב ןייז טלָאװ ןוא ץלַאז טימ ןעס

 -יױא עטצָאלגרעפ טימ טקוקעגנָא ךימ טָאה ָאקנערַאמַארק 'ה
 טקעדטנע סָאװ-רָאנ טָאה סָאװ ,ןעשנעמ ַא ףיוא טקוק ןעמ יװ ,ןעג

 ,עקירעמַא

 לעװ ךיא !!!עעדיא'נַא זיא סָאד ,רהיא טסייוו רעּבָא--
 !ןעכורּפ רעכיז סע

 -ריורעפ האי ןהעצ ןיש טרעװ סָאװ ,עעדיא ענייפ ַא

 במה שיפ ןעצלַאז ןימ אוַא ןעגעװ ,קיטקַארּפ רעד ןיא טֿפילק

 ,גנירעה (*

 ןעֿפנָארּב -(י*
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 רעדָארָאגעשויג ן'פיוא קירוצ רהָאי ןהעצ טימ טרעהעג ךָאנ ךיא

 ,םירחוס-שיפ רעשטרעק יד ןופ ךירי
 +ןַאכַארטסַא ןיא ןעטפעשעג-שיפ טאהעג ןעד רהיא טָאה--
 ,ןייג-=

 !ןעטפעשעג עגיזָאדיד ןיא טײברַאעג רהיא טָאה--

 ַא םענייא ייּב רעכיב יד טרהיפעג ּבָאה ךיא ,טשינ ךיוא--

 -עה יד ןופ גנַאג רעד ןעּבױהעגנָא ךיז טָאה סע זַא .ונ ,רחוס

 טלָאמעד--רהָאי עצנַאג סָאד ךָאד טוייּפש ךָאװ עגיזָאדיד--גניר

 -סױרַא ןעמעלַא זנוא ןעמ טגעלפ ,רעכיפ יז קעװַא ןעמ טפרַאװ
 ָאד ןוא ,רעטיײּברא יד ףיוא ןעקוקפיוא--גנַאפגגירעה םוצ ןעקיש

 ,ןהעזעג ךיא בַאה
 עצנַאג עגייז ,לוש עצנַאג ןייז ןיא סָאד ,רָאג זיא סָאד

 ,ןעשיגטנעק
 -ָארטטַאטַאק ַא סיּפע טּבעלעגרעּביא רע טָאה םייחרעד ןיא

 סָאד ןָאהטעג ףרָאװ א ,רעגיהעפ א שנעמ א יװ ,רע טָאה ,עפ

 רעֿבלעװ ףיוא ,לעדיפ יד םערָא ן'רעטנוא טפאכעג ,לעטערּבנעֿכער
 -וא רעד ןיא ןערהָאפעגקעװַא זיא ןוא טליפשעג טוג טָאה רע

 ןעשנעמ ךס ַא לָאמַא ןעגעלפ סע ןיהואו ,ץניװָארּפ רעשירוס

 ,ןערהָאפ
 -ַאז ןַאק ןעמ .,גלָאפרע סיורג טַאהעג דלַאּב רע סָאה ָאד

 .לעדיפ ןייז רעטנוא טצנַאטעג טמה ץניװָארּפ עצנַאג יד זַא ,ןעג

 -עג "יב ,תונתח ףױא טליפשעג טָאה ָאקנערַאמַארק 'ח|

 טימ טצומעפ ךיז ןוא רעדניק ענעריוגעג-יינ דובּכל ,געטסטרוּב

 -עג טגעלפ רע ,רעשרעה עשיטאוקע ןופ ןעלַאדעמ עשיטסַאטנַאֿפ

 -"רַאֿכוּב ,עשינַאגפַא יד ןופ זָאוטריװפױה, סלַא ןעטרעצנַאק ןעּב
 ,"ןערימע עשיקַאּפלַאק-זיגריק ןוא עש

 =װאינעװ ןעליפש רֶע טגעלפ ץיח רענעגײא רעד טימ
 טרעצנָאק טינינַאגַאּפ ,םַאילּב-םַארט עקלָאט יד ,ן'זָאילרעב ,ן'יקס
 ןעכַאמֿכָאנ רע טגעלפ קימס ן'טימ ,"טעקשויוו, לירדֲאק םעד ןוא

 ףעצנוק ענעדישרעפ ללכב ןוא "טגייוו עטרעיוּפ, ַא יו
 -רעד גונעג ןיא טסנוק עגיטרַאנעדישרעפ יד טָא זַא רעּבָא

 ?קנערַאמַארק זיא ,ץניװָארּפ רעצגַאג רעד ןיא ןערָאװעג ןעסע
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 ,ןילַאכַאס ףיוא "ןעריטרעצנָאק , ןערהָאפעגקעװַא

 .שיפ רעד וצ טַארקַא ןעמוקעג רע ןיא ןילַאֿכַאס ןייק

 ,"תעגושמ-שיפ , וליפא ןוא "הלהּב
 -עג ןעמ טָאה--!ןילַאֿכַאס ןופ רצוא רעד זיא סָאד--שיפ--

 ,סקניל ףױא ןוא סטכער ףיוא ןעירש

 ןופ ןָאהטוצניהַא ואו ךיז ָאטשינ ,שיפ םיַא--יקַאט ןוא

 -רַאילימ ךיז ןעּבייר שיפ יד ,ןעֿבײט יד לופ ןענעז שיפ טימ ןשיפ:

 .ןעגערּב-םי יד ייּב זייוונעד

 ,ייז טימ ןעמ טוהט סָאװ ,שיפ יד וצ ןעמ טמוק יװ רעּבָא

 .טסואועג טשינ רענייק טָאה סָאד--ייז ןעמ טצלַאז ױזַא יו

 ןימולחל טָאה רענייק רעּבָא ,גנירעה ןעסעגעג טָאה רעדעי

 -ַארט ַא ,טכירעגוצ טרעוװ גנירעה רעד ױזַא יװ ,טסואוועג טשינ

 | | !עיצַאוטיס עשיג
 סָאװ ,זָאוטריװ-רעלדיפ ַא ןעמוקעג גנולצולּפ זיא טָא רָאג

 :ץנעט יד ייב ,ןעטקַארטנַא יד ןעשיווצ ןעדלָאמעג טָאה

 םייּב טיײּברַאעג ,ןאכַארטסַא ןיא ןעוועג ןיּב ךיא ,יתוּבר--

 / ;גנירעה יד טצלַאז ןעמ ױזַא יװ ,סייוו ךיא ןוא גנַאמשיפ
 .רצוא'נַא ןָא יװ ,טּפַאֿכעגנָא םהיא ןָא ךיז ןעמ טָאה
 טייצ רהָאי יירד ףױא טמיטשעּב םהיא ןעמ טָאה טָא ןוא

 וצ טרעהעג סָאװ ,גנַאטשיפ םייּב "רעהעזפיוא ןעשינכעט, ַא רַאפ

 .עמרוט רע

 םעד ןעשראפסיוא לָאז רע--ןעבעגעגרעביא םּהיא טָאה ןעמ

 .ןילַאכַאס ףיוא לעדנַאה-שיפ-
 -עג ןיא ןטגנושרָאפסױא עגיזָאדיד ןופ טטטלוזער רעד ןוא

 -עגייא'נַא ןעיוּבסיױא ןעפלָאהעג םהיא טָאה ןעמ סָאװ ,סָאד ןעװ
 | ,דָאװַאז-שיפ םענ

 -הנותח רעגעזעוועג רעד ןוא רערהיפֿכוּב רענַאלַארטסַא רעד
 ןופ רעמיטנעגייא'נַא ןיא ןערָאװעג טלעדנַאװרעּפ זיא רמז - ילּכ

 ,טֿכענקּבײל
 ,ףליה וצ ןעבעגעג טהיא טָאה ןעמ סָאװ ,סעקינשזרָאטַאק יד

 -עגסױא ,ַאנַאק טלהָאצעג טָאה רע סָאװ ,סנעשָארג רַאפ ןעּבָאה:

 ןעלביטשדרע ןוא סרעלעק ,רָאװַאז ַא םהיא טיוּב
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 ןערעװ שיפ יד ,רעייפ ן'פיוא ןעגױט סרעלעק יד ,תמא
 ןעניר שיפ יד ןעצלַאז םוצ ךעלּביטשדרע יד ןוא עילַאק טרָאד
 גידלוש טשינ ןיוש ןענעז ָאד רעּבָא .קעווא-טהעג ץלַאז סָאד ןוא
 ,ךיז טצונעּב ָאקנערַאמַארק 'ה עֿכלעװ טימ ,סעקינשזרָאטַאק יד
 -רַא-זָאוטריװ רעד גידלוש ןיוש ןיא ָאד ,טֿכענקּבײל טימ יװ
 ,ןיילַא רָאטקעטיכ

 ןעועג ןענעז ןעטנעמירעפסקע עטשרע סָאקנערַאמַארק 'ה
 .סיא ךיז רע טָאה טירש עטשרע יד ןופ דלַאּב .עגירעיורט ץנַאג
 ןעטַאלג ַא ףיױא, ןעגָאז ןָאק ןעמ ,ןעלַאפעגמוא ןוא טשטילגעג
 ,"טרָא

 םעד .,טזָאלעגכרוד רע טָאה גנירעה ןופ גנַאג ןעטשרע םעד
 ןייק רעּבָא ,טזָאלעגכרוד טשפנ וליפא ןױש רע טָאה ןעטייווצ:
 ןערָאװעג ןענורטנַא ןיא ץלַאז סָאד :ןעװעג טשינ ןיא קלָאט םוש
 ןיא קירוצ ןעפרַאװנײרַא גנירעה יד טפרַאדעּב טָאה ןעמ ןוא
 .גנירעה ןעוועג ָאי ןיוש ןענעז גנַאג ןעטירד םייּב ,ןיירַא רעסַאװ
 .הענ טלָאװעג טשינ ייז טָאה רעגייק זַא ,גנירעה עגױזַא רעֶּבָא
 ,דנַאה רעד ןיא ןעמ-

 לָאז סָאװרַאפ ןוא ,טציא "ךיז טנרעל, ָאקנערַאמַארק 'ה
 סנעשָארג רַאפ ןוא דלַאװ רעטסיזמוא !ןענרעל טשינ ךיז רע
 ןעלעטשוצוצ ביוחמ זיא ָאקנערַאמַארק 'ה .,ןעטנַאטסערַא ןעטײּברַא
 ,עידיסּבוס עקשטיניילק ןימ ַא ךיוא--לּבור 1000 רַאפ שיפ עמרוט ןיא
 ,עידיסּבוס עגיזָאדיד ןעמונעגבָארַא ,סנעגירעּביא ,ןעמ טָאה ךָאנרעד
 -שימ א רָאפ ןיא סָאד סָאװ ,טגייצרעּביא ךיז טָאה ןעמ םורָאװ
 'ה ןעניפעג רהיא טעװ "רדַאדנעלַאק ןעשינילַאֿכַאס, ןיא .,רחוס
 עטכערעג טֿכַאמ רע ןעכלעװ ןיא ,לעקיטרַא'נַא סָאקנערַאמַארק
 / .םירחוס-שיפ עשינַאּפַאי יד ןופ ןעיירעביױר יד ןעגעג ןעדלַאװג

 יו ןעּפַאֿכ ,שיפ יװ ,הרוחס ערַאבגנַאג ַאלַא !תמאּב ןוא
 ןיא ןעלדנאורעפ ןוא ןעלסעק ןיא ןעכַאק ,זײװנעסַאמ רעינַאּפַאי

 | ,טסימ-דלעפ;
 ןיירעּבױר ַא טשינ סָאד ויא ?החיצר ַא טשינ סָאד זיא
 ןײלָא ָאקנערַאמַארק 'ה טוהט סָאװ רעּבָא

 סָאד ייז ןופ טֿכַאמ ןוא ייז טֿכָאק ,גנירעה יד טּפַאֿכ רֶע
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 ,החיצר ענעגײא יד טהעגעּב רע טסייה סָאד ,טסימדלעפ ענעגייא
 רעד .גיטֿכערעג ןוא סייה ױזַא סױרַא-טערט רע רעכלעוו ןעגעג
 ףעשָארנ ַא זיא שיפ ןעצלַאז ןעטש'רמולּכ ם'נופ ןינע רעצנַאג
 "ןעטייל רַאפ, ןָאהטעג רָאנ טרעװ סָאד ןוא טרעװ טשינ

 --טשינ ןײלַא סע טנעקייל רע ןוא--גנוגיטפעשעּבטּפיוה ןייז
 .רעפ ןוא טסימדלעפ גנירעה ןופ טֿפַאמ רע ,טסימדלעפ סָאד זיא
 -עּב דישרעטנוא רעצנַאג רעד .רעינָאּפַאי ענעגיא יד סע טפיוק
 ץָאקנערַאמַארק ןופ טמוקעּב ַאנזַאק יד סָאװ ,ןירעד רָאנ טהעטש
 .רעינָאּפַאי-ןערָאטַאדנערַא יד ןופ ןעמוקעּב טלָאװ יז יװ ,רעגינעוו
 -גערַאמַארק ןופ ,ןעציטש ךָאד יז ףרַאדעּב ן'ָאקנערַאמַארק םורָאװ
 יו םורָאװ ,טשינרַָאג גנורעקלעפעּב יד טָאה ןעטפעשעג סָאק
 הע טיײּברַא ,רעינָאּפַאי יד ןופ ןָאזרעּפ עטלעטשעגרעטנוא 'נַא

 | ,רעטיײּברַא עשינָאּפַאי טימ ךילסילשסיוא
 -ריו רעד סע טָאה--ןעגערפ רהיא טעװ--סָאװרַאפ רעּבָא--

 ,גלָאפרע'נַא ,גלָאפרע ןעלענש ַאזַא ןוא ןעסיורג ַאזַא טַאהעג זָאוט
 ?טנעידרעפ טשינ ,ךיז טֹכַאד ,טָאה רע סָאװ

 ,טושּפ רהעז
 .,ןוצר םענעגייא ןייז טימ רעוו-ןעטלעז טרהָאּפ ןילַאכַאס ףיוא

 טנעגעגעּב ָאד טרעװ רעמהענרעטנוא רעגיליוויירפ רעדעי
 טניפעג רע ןוא ,האיצמ עסיורג ַא יװ ,דנעה עטיירּפשעגסױא טימ
 | | .עציטש ןוא ףליה ָאד

 .יןעגעז רעמהענערעטנוא עגיזָאדיד סָאװ ,רָאנ דָאש ַא
 "אפ רע רעּבָא ,ןעכַאז ךס ַא ןיא ךייר זיא ןילַאַֿאס ,יאדוא

 ןײק טשינ ןוא טײּברַא ןופ ןעשנעמ ,ןעסיו ןופ ןעשנעמ טרעד

 זוירּב ןענעז סָאװ ,םירמז-ילּכ-הנותח ןייק טשינ ,ןערָאטַאטַאָאלּפסקע

 ,ןעשינטנעק עטמיטשעּב ןהֶא ןעשנעמ ןייק טשינ ,ץלַא ףיוא

 "..ןעבעל טרַא ןוא ןעלטימ
 ,ס'לזמ-םילש יד טָא זױלּב םורַא ךיז ןעהערד ןעטרָאד רעּבָא

 -ָאטַאטַאָאלּפסקע רעדָא ,ןעגנַאגעג טשינ ייז זיא דנַאלסור ןיא טָאװ

 .ליואוו ַא וצ ןילַאכַאט ןעגנערּב טייל ענױזַא ןענַאק ױזַא יוו--ןער

 עגיזָאדיד גירעהעג יו ןענדרָאנײא ייז ןענָאק ױזַא יװ ,דנַאטש

 ?ןעשנעמ עכילקילגנוא תמאּב ןופ לעזניא
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 ,טריּפס טימ לעדנאה רעד

 -רָא יד סַאּפש ןיא םהיא ןעפור סע יוו--זיא ןילַאכַאס בוא
 ,"הכולמ עגידגעטשטסבלעז ערעדנוזעּב ץנַאג ַא,--עטמאעּב עגיט
 סערדנוט עטלעטשרעפ יד טימ ןָאיַטר רעקסװָאקַאסרָאק רעד זיא
 ןעויטַארטסינימדַא םעד ןופ ןעטינשעגּבָא ןענעז סָאװ ,סעגייט ןוא
 -ַאס ףיוא ןילַאכַאס, ןימ ַא ,"הֿכולמ ַא ןיא הֿכּולמ , ןימַא ,רעטנעצ

 | | ,"ןילַאֿפ
 ,ןעצעזעג ,םיגהנמ ,סעקדנַארַאּפ ערעדנוועּב רָאג ןענעז ָאד

 ,םרָאפ-דלעג ערעדנוזעּב ַא וליפא
 =עגּבַא קסװָאקַאטרָאק ןיא ויא רלעג ךילנהעוועג רעזנוא

 ןערעװ ןעטפעשעג עלַא ,לעדנַאה רעצנַאג רעד .ןערָאװעג טּפַאש

 ,טריּפס ?ןיוא טרחיפעג
 לעשעלפ ַא זיא--ןָאיַאר רעקסװָאקַאסרָאק ןופ טרָאפ-דלעג יד

 טימ ,לעטעצ ַא רָאנ ,טריּפס לעשעלפ ןייק טשינ וליטא ,טריפס
 -עד, עגױָאדיד ןהעטשרעפ וצ ,טריּפס ןעמיק געמ ןעמ ןעכלעוו
 ןעמ ףרַאדעּב ,םעוקעב רהעז ךס ַא רַאפ ןיא סָאװ ?עיצַאװלַאװ
 ףױא ףיוקרעפ.טריּפס ם'נופ ןעגנוגנידעב יד טימ טנַאקעב ןייז
 | ,ןילאכאס

 -ַאק רעד רָאנ טָאה טריפס טימ ןעלדנַאװ וצ טכער סָאד
 ,דנָאפ רעשימָאנַאקע רעד ךיוא ןיא סָאװ  ,דגָאפסנָאיצַאזינַאל

 ןעגעמ סעקינוװָאנשט ,ה .ד ,/דנַאטש ןעיירפ ןופ, ןעשנעמ
 / .ןעליװ ייז ליפיו ,טױיּפס ןעפיוק

 יד רַאפ ןױלּב טריפס ןעפיוק ןעגעמ ןעטסינָאלַאק יד רעּבָא
 טרעהעג סָאװ ,ןעשנעמ ַא ןופ לעטעצ ַא ףיוא רעּבָא םיבוט-םימי
 : דגַאטש ןעיירפ םוצ

 ,טפירשרעטנוא ,"טריּפס לעשעלפ ַא םעד ןוא םעד ןעבעג
 יּפָאק 28 ,לּבור } טריּפס לעשעלפ סָאד טסָאק ?דנָאפ, ןיא

 ,פטק 80 .בור 2 ןופ זיירפ רעד ךיז טלעקַאװ סָארק ַא ןיא .רעּבָא |
 ,לּפור 6 זי
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 רַאפ טפױק ,לעטעצ ַאזַא טמוקעּב סָאװ ,טסינָאלָאק רעד
 / טימ סע טפיקרעפ ןוא טריּפס לעשעלטַא דנָאפ ןיא דלעג ןייז
 .סעקינשזרָאטַאק יד ןוא ןעטסינָאלָאק יד חויר

 ךעלטעצ עגיזָאדיד ."לעטעצ, סָאד טפיקרעפ רע רעדָא
 ,עשלַאפ וליפא ןַאהרַאפ ,סעיצַאנגיסַא יװ רַאּבגנַאג ןענעז

 יד ייּב סעקינװַאנשט יד ןעפיוק ךעלטעצ עגיזָאדיד רַאפ
 -יד טימ ןוא ,לעֿכלעפַא רַאפ לעטעצ ַא : ךעלֿכלעפ ןעטסינַאלָאק
 רַאפ ןוא ןעטקודָארּפ רַאפ ךיוא ןעמ טלהָאצעּב ךעלטעצ עגיזָאד
 ,טײּברַא

 ,טסיזמוה ץלַא סעקינװָאנישט יד ןעמוקעּב ןפוא ַאזַא ףיוא
 וצ טייקכילגעמ ַא ןעטסינָאלָאק יד ייז ןעּביג ,םעדרעסיוא ,ןוא
 ,עגרָאטַאק יד ןע'רוּכש'וצנָא ןוא ןעפנַארּב טימ ןעלדנַאה

 סָאװ ,ועשזוטסעּב ,עינָאלָאק רעד ןופ לעטירטָאמס רעד

 ,טצינעגסיוא טשינ ךיז רַאפ ךילנעזרעּפ "גהנמ, ןעגיזָאדמעד טָאה
 ,טײּברַא ענָאיזַאק ייּב ןעדנעוורעפ רעּבָא םהיא טגעלפ

 .ױלק ַא טּבעגסױא דלעג עקיּפָאקַא ןהֶא ךיז טָאה רע
 יגוָאנישט ענעמוקעג רַאפ ּבוטש ַא ,ןעטַאטשקרעװ ,לוש ַא ,רעטס

 ףעלטעצ טימ טלהָאצעג רע טָאה ץלַא רַאפ--סעק
 | :ַאזַא ןעוועג זיא גנוניימ ןייז

 סָאװרַאפ ָאט ,ױזַא ךיז ןעהעגעב עטמַאעּב ה"ה יד ּביוא--
 ןהעג רעסעּב סע לָאז !ַאנַאק יד ןָאהט טשינ ךױא סע לָאז
 .עטמַאעּב יד וצ רעדייא ,ענשעק רענָאיזַאק רעד ןיא

 .-ערעּב טשינ טסיסַאניפ רעשירעדניפרע רעד טָאה ,רעדייל
 ליפוצ ןעזיװ ךיז ןעלעוו "קרַאמ, ן'פיוא ּבױא :ךַאז ןייא טנעֿכ
 יירפ ןיא ןעלַאפ יז ןעלעװ ,ךעלטעצ

 ,ןהעשעג זיא ױזַא ןוא
 -ײּברַא וצ ןעגנודעגנָא ךיז ןעּבָאה סָאװ ,ןעטסינָאלַאק יד

 יז זַא ,טניימעג ןעּבָאה ייז :ןערָאװעג לדה-לידּב ןענעז ,ןעט

 ,סגעשָארג ןעמוקעּב ןעּבָאה ןוא דלעג ןעמוקעב ןעלעוו
 -רָאק ןיא ןעטסינָאלָאק עטמירָארעפ ענעמוקעג יד ןעשיווצ

 ןעגױָאדמעד ןופ תונברק ךסַא טנעגעגעּב ךיא ּבָאה קסווָאקַאס

 .והטפיוא-ץנַאניּפ ןעלעניגירָא
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 םעטסיס-טריּפט ןימ ַאזַא טקריװ סע יװַא יװ ,םעד ןעגעוו
 ןיוש ךיא לעװ ,ןעטסינָאלָאק יד ןופ טייז רעשילַארָאמ רעד ףיוא
 ,ןעדייר טשינ

 ן'רַאפ טפיק ןעמ ןוא ןעמ טפיוקרעפ קסווָאקַאסרָאק ןיא
 ַא רעדָא ןירעניואווטימ רענעגיײא'נַא זיּב וליפא.-ץלַא טריּפס
 | ,רעטֿכָאט

 וצ עגרָאטַאק יד ןעּבָאה ןָאק ץרא-ךרד ַא רַאפ סָאװ רעּבָא
 סָאװ ןוא טײברַא דהיא טסיזמוא ןעפיוק סָאװ ,סעקינוָאנישט יד
 | !טריּפס טימ ןעלדגַאה

 םעד ןעּביױהפיוא ןעגעװ ץלַא ןעמ טדער ןילַאבַאס ףיוא ןוא
 | | ,שזיטסערּפ

 זיא ןוא טשינ טגלָאפ יז !ןעוָאלצ טרעװ עגרָאטַאק יד--
 -י |  גיד'הּפצוח רהעז

 .םיױא ןוא ןעפַאשעב טרעװ "שזיטסערפ, רעד יװ טקנוּפ
 | ...ןעגנופָארטשעּב ךרוד זיולּב ןעטלַאהעג

 יי 2 יא וה

 ,שטיריב

 ןעבלעזמעד ייּב טניױאו רע ,ןכש ַא רעניימ זיא שטיריּב
 -עגנָא רימ ּבָאה ךיא ןעכלעװ ייב ,וָאקישטשיּפ קינשזרָאטַאק
 | ,רעמיצ ַא ןעגנוד

 -קערש טָאה ןוא רחסמ-שיפ ןעסיורג ַא ןופ ףּתוש ַא זיא רע
 תוקזיה רעסױרגַא רַאפ סָאװ ,םעד ןעגעװ ןעדייר וצ ביל ךיל
 ,רעטעוו ןעטכעלש םעד בילוצ טדייל רע



 ,טסיװעשַארָאד ,װח טא כא מו

 טימ ןעמ םיש עטריטקַארטנַאקרעפ יד :רָאנ ךיז טלַאדעּב -
 -טנייה .רעייט ָאד זיא גָאט רעדעי ןוא ,.,טשינ ןעהעג רעינָאּפָאי
 -ָאה ךָאד לעװ ךיא .גנירעה יד ןהעג ןעּבױהנָא ןעלעוו ןעגרָאמ:

 !ןערילרעפ רעדנעזיוט ךָאד ןָאק ךיא !קזיה סלּבור רעדנעזיוט ןעב
 :טרָאװ סָאד ןעכיירטשוצרעטנוא ביל ךילקערש טָאה רע

 "רעדנעזיוט ,
 ,רעקשטיניילקא ,ןערהָאי עלעטימ ןופ שנעמ ַא זיא שטיריּב

 .ישז ן'רעּביא טייק ַאזַא טימ ,טנַארּפ-השעמ ןָאהטעגנָא ,עלעּבעּב ַא

 ַא רָאג ,רעגײז ַא טשינ ןעדניּבוצ רהיא וצ ןָאק ןעמ סָאװ ,טעלי
 .דנוה

 ,לרעּבײרש - בָאטש טימ טעהעװ וגיפ רעצנַאג ןייז ןופ
 ,"טייל וצ סױרַא, זיא סָאװ ,רעשדלעפ ַא טימ רעּבָא

 ,טייקכילקריװ רעד ןיא ןעוועג סע זיא ױזַא ןוא
 ,ךיז טדיישוצ ןעמ רעדָא םהיא טימ ךיז ןעמ טנעגעגעּב

 ךיז ןעסירג, יװ טקנוּפ ,דנַאה יד ןעקירד לָאמ עֿכיללע רע זומ
 גונעּת סיורג טפַאשרעפ םהיא 'טלָאװ ""זבאה ן'רַאפ

 -עג סָאד ןוא--"ךוטזלַאה ן'רעטנוא רעטנוא-טגעל, רֶע תעּב

 ןוא ךילגערטרעדנוא רֶע טעשטוקעד--טפָא ץנַאג םהיא טימ טהיש |
 ,רָאילימַאפ רהעז טרעוו

 טרער .,רייהרענעטעּבעג טשינ ןיירַא זייוועלייו רע טמוק-
 .עזָאּפ עיירפ ַא רהעז ןָא-טמהענ ןוא רעיש ַא ןהָא

 ,טריזָאּפ רע ליפיוו ,ליפוזַא טשינ רע טדער ,ךילטנעגייא |
 -רעפ ןוא להוטש רעד ףיוא רעדינַא ךיז רע טפרַאװ ָאד

 םעד דלַאּב ןעכיירגרעד ייז זַא ,ױזַא סופ ַא ףיוא סופ ַא טפרַאװ
 סופ ַא רעדינַאיטלעטש ןוא ףױא ךיז רע טּבױה ָאד ןוא שיט
 ,שיט ן'פיוא

 ןעלָאז טיפ יד זַא ,סיואכרוד ליװ סָאװ ,שנעמ ַא זיא טָאג
 ,גידנעלכיימש רימ ךיא טֿכַארט--"!ּפָאק ןופ רעכעה ןייז

 ָאד ,הינק יד רעּביא ןעשטַאּפ ןָא ךייא רע טבױה ָאד
 ךייא רע טפרַאװ ָאד ,קוטרוס ןופ ץַאל ן'רַאפ ןָא ךייא רע טמהענ
 ,עלעצעט-ייט רעיא ןיא עלעּבײרט-סָאריּפַאּפ ןייז ןיײרַא

 --טייקגידנעווטיונ םוש ַא ןהָא ןָאהטעג טרעװ ץלַא סָאד ןוא
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 ַאזַא זיא רע זַא ,טונימ עלַא ןעזייו טושּפ ךייא רע ליװ טימרעד
 ,ךייא ןעּבעג יירפ ןעטלַאה ךיז געמ ןוא רהיא יװ ,לעגיופ-

 ; ,גונעּת סיורג ,םינּפא ,םהיא טּפַאשרעפ קנַאדעג רעד טָא
 ןֶא ךילקערש רע טלַאּפ ,ךיל'רוּכש סָאװטע שטיריּב טרעװ

 י .סעקינשזרָאטַאק יד ףיוא;
 ,גנוגיטפצשעּב עטסגיטכיוו ןייז ,ךיז טכַאד ,זיא סָאד
 ,טגָאזעג ןוא דנַאה יד טקירדעג רימ רע טָאה לָאמ עֿכילטע

 ַא טימ טנָאקעּב ךיז טָאה רע סָאװ ,ןעדירפוצ רהעז זיא רע זַא
 זַא ,טרעלקרעד רימ רע טָאה ןיע-ףרהּכ ןוא "ןעשנעמ ןעטעדליּבעג -
 .שיפ רעד ייּב ָאד טניױאו ןוא (+ עקטוטיטסניא'נַא זיא ּבייוו ןייז
 .ףֶע זַא ןוא קזיח סלּבור רעדנעזױט טָאה רע זַא ,גנומהענרעטנוא

 ,רעזייוו-געוו ןיימ ןייז ןָאק
 טלָאז רהיא .רעגניפ ףניפ עניימ יװ ףךיא ןָאק ןילַאכַאס--

  ןהעז טעװ רהיא ,ןעזייו ץלַא ךייא לעװ ךיא ,ןעגלָאפ רָאנ רימז
 טלָאז רהיא ,ןעפרואוסיוא ַא רַאפ ,םיבלּכ א רַאפ ןענעז סָאד סָאװ
 ײז זַא ,ןעפרואװסיוא עגיזָאדיד ,ןעביירשעג סוג ױזַא רעּבָא יז
 -קערש ןענעז ייז ,םיבלּכ ַא רַאפ ןענעז ייז סָאװ ,ןעסיװ ןעלָאז
 -ַאשז ןעמ ,ייז טימ תוקזחמ ךָאנ טכַאמ ןעמ !ָאהָא ,ןעזָאלוצ ךיל
 יד ,יײז ןעסיימש !ייז ןעװעלַאשז !סעצװַאזרעמ יד ,ייז טעוועל

 -ָאמס ַא ,ןיויל 'ה ןעװעג ןיא רעהירפ !ןעמ ףרַאד ,ןעפרואווסיוא
 ןדע-ןג ןעגיטֿביל ַא ,ןעּברַאטשעג ןױש--װעצרַאי רעדָא לעטירט
 -ַאק יד טױרק ןיא יװ טקַאהעג ייז ןעּבָאה טָא -ןעּבָאה רע לָאז
 טציא רעּבָא ,עגרָאטַאק ַא ןעוועג יקַאט ןיא טלָאמעד ,סעקינשזרָאט
 / .רָאטַאקַא ןעד סע ןיא !עגרָאטַאק ַא רַאפ טציא זיא סָאװ  סָאװ
 | !רהעמ טשינ ןוא קזוח רָאנ ךָאד זיא סָאד ?עג

 -עג רשפא רהיא טָאה ,,,יֹזַא רהיא טדער סָאװ רַאפ רעּבָא
 }ךייא ייּב טײּברַאעג יז ןעּבָאה רשפא !ןעדָאש ייז ּבילוצ טַאה

 טי

 טפשמ'רעֿפ זיא סָאװ ,ןָאזרעּפ רעטנעגילעטניא'נַא רהעז ןוֿפ רעטֿפָאט 8 (*

 יז זיא ,טיטיטסניא םעד טגידנעעג טָאה יז זַא ,זיוה ַא ןעדניצרעטנוא בילוצ ןערָאװעגי

 .ייךודש ןעגיזָאדמעד ןָאהטעג ָאד ןֹוא ןילַאכַאס ףיוא רעטּומ רעד וצ ןעמּוקעג-
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 ןערָאװעג טיור וליפא זיא שטיריּב
 -סיוא טָאג ךימ לָאז ?ייז טימ ןעטייּברַא לעװ ךיא ? ךיא--

 -םיוא ךיז רעסעּב !ןָאהט וצ ןעּבָאה ןעשנעמ יד טימ .ךָאנ ! ןעטיה
 םעגייק רעינָאּפַאא רעסיוא ,רעינַאּפַאי ּבָאה ךיא ,ןיינ !  ןעגנעה -

 = בא סיּפע ןעּבָאה ןעד ןעמ ןָאק ,רָאנ ךיז טכַאדעּב םורָאװ ,טשינ

 ?ייז טימ קסע
 ---ןעטסינָאלָאק ןעמהענ טבורּפעג ךיא ּבָאה ןערהָאיַארַאּפ--

 ,ןעלַאּפש ףיוא ,ןהַאּבנעזיא רעד ףיוא דַארדָאּפ ַא סיּפע טַאהעג
 ,םיבלּכ עגױזַא ןענעז סָאד .ןיוש ךיז קע ךיא זַא ,טניימעג ךיא ּבָאה
 ...ןעגנוי.רקפה עניוזַא

 -סאמנ ןיוש ןזיא סע ,רעטיײװ יױזַא ןוא ,רעטײװ יוװַא ןוא
 ךיז ןעּפעשטוצּבָא ןעועג ףךילגעמנוא רעּבָא ,ןערעה וצ ןערָאװעג
 ,םהיא ןופ

 טימ ךיז ןעזייו וצ ןערָאװעג ןעלעפעג ,םינּפא ,זיא םהיא
 ףיױא ךיז ןופ טוָאלעגּבָא טשינ ךימ טָאה רע ןוא םוטעמוא רימ
 ,טירש ַא

 =יּב--ןעריצַאּפש ךיא העג ,סיּפע ןינע'נַא ןעגעװו ךיא העג
 ןעטָאש ַא יװ ךָאנ טהעג שטיר

 גָאד ךיא זיא שטיריּב--"רעטַאעט עגשזרָאטַאק, ןיא קעװַא
 ,טלהָאצעּב הייר רעטשרע רעד ןיא טרָא'נַא רַאפ

 לעסיּב ַא סָאד ןענעז טָא !ןעֿכַאל םוצ טשינ סָאד זיא ,ונ--
 ,סרעטַאעט ןעליּפש ייז ייּב ןוא- טציא ןעכָאװרעדניא עמַאס ! םיבלּכ

 ,טציא ךָאד זיא אחסַאּפ רעּבָא--
 :םצעּב ,אחסַאּפ געט יירד זיולּב זיא סעקינשזרָאטַאק רַאפ--

 יז טָאה ןעמ רעּבָא ,גָאט ןייא רָאנ ןעּבָאה טפרַאדעּב יז ןעּבָאה
 א ןעּבָאה ,םיבלּכ יד ,ייז ןוא ,טכַאמעג יירפ יװַא ,ןעזָאלוצ יוװַא
 =רָאטַאק טסייה סָאד ןוא ?ַאה ,ךייא סע טלעפעג יװ ,ךָאװ עצנַאג
 -רואווסיוא ןעמ טזָאלוצ סָאד ,עגרָאטַאק ןייק טשינ זיא סָאד !עג
 ןוא טשינרָאג ןעוהט ,ןעקנירט ,ןעסערפ ,רהעמ טשינ ןוא ןעפ
 6 ..ָאטשינ ייז רַאפ זיא ףָארטש םוש ןייק

 .ןעלפייווצ ןעּבױהעגנָא סיּפע ךיא ּבָאה ףוס-לּכ-ףוס
 =רָאטַאק יד ליפוצ ןיוש ,לױעדורּב ,רימ וטסלעדיז סיּפע--
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 ,,לעסיּב ַא גיטכעדרָאפ סיּפע ןיא סָאד עג
 =טּפױה רעד רעּביא ן'שטיריּב טימ לָאמנייא יװַא ןעהעג רימ

 ףעד גָאר ַא ןופ ךיז טזייװעּב ,טכירעגנוא ,גנולצולּפ ןוא--סַאג

 ,םינּפ וצ םינּפ זנוא טימ ןָא ךיז טפערט ןוא קינלַאשטַאנ-זיירק
 הע יװ טקנוּפ ,טייז רעד ןיא ןעגנורּפשעגּבָא ףֹּכיּת זיא שטיריּב
 ןוא םָארטש ןעשירטקעלע'נַא ןופ ןערָאװעג טּפַאכעגמורַא טלָאװ
 ּפָאק ןופ טּפַאכעגּבָארַא רָאנ ,ןעמונעגבָארַא טשינ טָאה רע
 ,לעטיה סָאד

 סָאד ןעמהענוצּבָארַא רינַאמ יד טָא ,גנוגעוועּב יד טָא ! ןיינ
 ,ןעלהָאמּבָא טשינ ,ןעּבײרשעּב טשינ וטסעװ לעטיה

 ,ןערהָאי-עגרַאטַאק ערעװש ךרוד טייגראעגסיוא טרעװ יז
 ךיוש א ק יז ןוא ,טסינָאלַאק סלַא ךָאנרעד ךיז ןעצעזעּב ךרוד
 | .ןערעוו טרעדנעעג טשינ לָאמנייק |

 -ענּבָארַא טרעװ סע זַא יװ ,טסעשז םעד טָא ךרוד ןוא
 -נא ןָא ךימ ךיא םהענ ,ָאװטסלַאשטַאנ רַאפ לעטיה סָאד ןעמונ
 רעגיּפעקדנעזױט ַא ןיא קינשזרָאטַאק םענעזעוװעג ַא ןעדיישוצרעט
 ,הנחמ

 -נהעצ ַא ןהעגֿכרודַא ןעלָאז טײצ-עגרָאטַאק רעד ןופ שטָאכ |
 ,טֿכער עלַא ןעּבָאה ןיוש לָאז רע ןוא ןערהָאי גילד

 טגיל עגרָאטַאק רעד ןופ עטֿכישעג עגיד'רבע עצנַאג יד
 -יד'רבע ענעי זיא סָאד ,לעטיה סָאד ןעמהענּבָארַא םעד טָא ןיא
 טצענעגרעפ ךיז טָאה קינשזרָאטַאק רעד זַא סָאװ ,עטכישעג עג
 ןעפַאכוצּבָארַא ךיז ןענעגעגעּב םייּב ןעזיועּב טשינ ױזַא רעדָא
 : ןָאהטעג גָאזַא ןעמ טָאה ,לעטיה סָאד רעלעגש סָאװ

 ףיד ןעמ טעװ טרָאד !ןײרַא עמרוט ןיא ,לחומ ייז ,העג--
 ,גיסיירד ןעּבעג

 ,קינלַאשטַאנ-זיירק רעד ןעגנַאגעגיײּברַאפ
 ןוא ןענאטשרעפ ץלַא ּבָאה ךיא זַא ,טלהיפעג טָאה שטיריּב

 ,ּפָאק םעד טרהעקעגּבָא טמעשרעפ טָאה
 ,גיטדנעה-טשינ ןערָאװעג ךיוא סיפע זיא רימ
 ,גידנעגייווש ןעגנַאגעגכרודַא רימ ןענעז טירט עֿכילטע
 הע טָאה--!ןעדייל וצ ןעמוקעגסיוא ָאד רהימ זיא ךסַא-
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 ,טטיװ עשָארָאד וװ

 ,ץפיז ַא טימ ,ליטש טגָאזעגסױרַא
 .ןעגיושעג ּבָאה ךיא
 ,ןעגיוושעג רימ ןעּבָאה זיוה ן'זיּב עמַאס
 -ןלַאה ץ'רעטנוא טגעלרעפ, טָאה שטיריּב זַא ,דנעװָא ןיא ןוא

 יד טלעדיזעג טָאה ןוא רימ וצ ןעמוקעג רעדיװ רע זיא ,'ךוט
 .טהעטש טלעװ יד סָאװ ףױא עגרָאטַאק

 :ןעוועג-ףסומ רע טָאה טציא רעּבָא
 { ןעדייל ייז סָאװ ,סָאד ןעטילעג רימ ןעּבָאה עשז-ןיוש--

 ,סָאװרַאפ ןוא ! ןעּבעל יז יװ ,טבעלעג ױזַא רימ ןעּבָאה עשז-ןיוש
 ןייז יו ,רעכערברעפ ערעסערג ןעװעג רימ ןענעז ,ךיז טגערפ

 םענעטילעג ַא ןופ האנק עצנַאג יד ,לַאג עצנַאג יד ןוא
 -ילָצג טשינ טפלעה ןייק ןעּבָאה סָאװ ,ערעדנַא יד וצ ןעשנעמ
 ,ןעיירשעגסיוא ַעגיזָאדיד ןיא ןעזיװעגסױרַא ךיז טָאה ,רע יו ,ןעט
 ןע'רוּכש'ּבלַאה םעד ייּב ץרַאה ןופ עמַאס ןעגנַאגעג ןענעז סָאװ
 | ,שטיריּב

 לָאמַא רע זיא ,טסואורעד רעטעּפש רימ ּבָאה ךיא יװ
 ןיא רעּבירעד .,ט'מס'רעפ ןעצימע טָאה ןוא רעשדלעפ ַא ןעװעג
 םעד ט'רטּפ'עגּבָא רע טָאה םעדֿכָאנ ,,עגרָאטַאק ףיוא ןעמוקעג רע
 .םירערּפ םעד וצ ךיז רע טלהעצ טציא ןוא ןימרעט-עינָאלָאק
 .לַאפ ןוא ע'תמא ײלרעלַא ךרוד .סענַאשטשעמ וצ רעעדָא דנַאטש
 טציא ןוא עּבטמ ענייפ ַא טּפַאלקעגפױנצ רע טָאה ןעגעװ עש
 .ןעטפעשעג-שיפ יד ייּב רע טרעכואוו

 טסַאהרעּפ ןוא טנייפ דילקערש םהיא טָאה עגרָאטַאק יד
 "ףעדורּב םענעגייא'נַא יװ, םהיא

 ,ןעטסינָאלָאק יד טקירדעג טשינ ױזַא לָאמנייק טָאה רענייק
 -וצ--דַארדָאּפ ןייז ייּב .טײּברַאעג ןעּבָאה ייז תעשּב ,שטיריּב יװ
 ,ןעלַאּפש ןעלטטשוצ

 .שטיריֿב זיא שנעמ ַאזַא
 .רעפ טשינ ,ךיז טהעטשרעפ ,טלָאװ לרוגיפ ענּבָארד ןייז = |

 רעד וצ גנוהיצעּב ןייז ןעװ ,טײקמַאוקרעמפיוא םוש  ןייק טניד-
 יד ןופ גנוהיצעּב ץשיֿפיט ַא ןעװעג טשינ טלָאװ עגרָאטַאק
 -יד'אהינ-טשינ יד טָא ,עגיטנייה יד וצ סעקינשזרָאטַאק עגילַאמַא
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 ,עטָאלּב ןופ ןעכָארקעגסױרַא ןענעז סָאװ ,ענעי ןופ גנוהיצעּב עג

 | .עטָאלּב רעגיזָאדרעד ןיא ךָאנ ןעקניז סָאװ ,יד וצ

 -ַאק ענעזעװעג ןהעזעג טשינ ךָאנרעד ּבָאה ךיא ליפיוו

 רעּבָא--טנעדרָאעגנײא זיא-סע-ליפ ךיז ןעּבָאה טָאװ ,סעקינשזרָאט

 ,סַאה טימ סעקינשזרָאטַאק יד ןעגעװ טדערעג יײז ןעּבָאה עלַא

 יי | ,האנש טימ

 ,שרעדנַא טשינ
 ךיז טָאה ערענעגיצרעד ןוא עטנעגילעטניא רהעמ יד ייּב

 ייּב יװ ,םרָאפ רעּבָארג ַאזַא ןיא ןעזיװעגסױרַא טשינ ,ךילריטַאנ ,סע

 ייס ןוא ןָאט ןיא ייס ןעגנולקעג טָאה האנש יד רעּבָא ,ן'שטיריּב

 ,רעטרעוו יד ןיא
 *ייו ןופ ןעמָאנ ןיא שטָאכ ,טעװ ייז ןופ רענייא ןייק ןוא

 ףױא ךילשנעמ רהעמ ןָאהט קוק ַא טשינ ,ןעדייל עגידרעהירפ עג

 ײַאק םעד ףיוא ןָאהט קוק ַא טשיג טעװ רע ,ןעדיל עדמערפ יד

 .רעדורּב ןעגידנעדייל ַא ףיוא יװ ,קינשזרָאט

  !ןעשנעמ זױלּב ןרעטיּברעפ ןעדייל ,ןיינ

 -ַאק יד ןופ טײקטנהָאנ יד ןוא ןהעזסיוא סָאד יװ טקנוּפ

 -רָאנ ןענעז סָאװ ,ןעשנעמ עגיזָאדיד טגידיילעּב טלָאװ סעקינשזרָאט

 ןענהָאטרעד סעקינשזרָאטַאק יד ,ּפמוז ןופ ןעכָארקעגסױרַא סָאװ

 .ןעוהָאי-הפרח ערעווש עגילַאמַא ערעייז יז

 פעד ןיא ייז ןעריּפש--ַאזַא ןעוועג ךיוא זיא רעגיזָאדרעד--

 ,ייז טרעטיּברעפ סָאד ןוא ,ןעטייק יד ןופ גנַאלפ

 -ור ן'פיוא יײז ןענעייל--! ןעגָארטעג ךיוא סע טָאה רע--

 .סעטַאל עלעג עגיזָאדיד ףיוא ,טַאלַאכ-ןעטנַאטסערַא ןופ ןעק

 רעצנַאג רעד טָא ןופ ,האנש רעד טָא ןופ דוסי ןיא ןוא

 ןעגָאלק ןעצנַאג םעד ןיא ,עגרָאטַאק רעד ןעגצג גנורעטיּברעפ

 טשינ יז טלַאה ןעמ זַא ,ןעזָאלוצ זיא עגרָאטַאק עגיטציא יד זַא,, ךיז

 :ויטָאמ רעּבלעז רעד-ןוא-ןייא גידנעטש טגנילק ,"גנערטש

 ןעדייל ייז ןעלַאז סָאװרַאפ 1 ןעטילעג רימ ןעּבָאה גינעוו--

 | {זנוא ןופ רעגינעוו

 ,סעקינשזרָאטַאק ענעזעװעג ןופ ןעשנעמ עגיזָאדיד ןופ ןוא |

 לָאמלײט ןעמ טמהענ ,עגרָאטַאק רעד וצ ױזַא ךיז ןטהיצעּב סָאװ
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 םעד ןיא לָאר עסיורג ַא ךָאנרעד ןעליּפש סָאװ ,סעלעטַאריזדַאנ
 | | ,קינשזרָאטַאק םעד ןופ לרוג
 רעד וצ ךיו טחיצעּב סע יװ ,ןעלעטשרָאפ ךיז ןָאק ןעמ = |
 טשיג טייקכילגעמ ַא טמוקעּב רע תעשּב ,רעה ןימ ַאזַא עגרָאטַאק
 ןעכַאז עגיד'תושממ רהעמ ןרוד ךיוא 'ףָאנ ,רעטרעװ ךרוד זיולּב
 החי חד = |רהיא וצ האנש ןייז ןעקירדוצסיוא
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 ,רעטַאעט-עגרָאטַאק סָאד

 -ַאסרָאק טסָאּפ ם'נופ ןעגָאר עלַא ףיוא ,סעּפולס עלַא ףיוא
 -עט סוָארװַאל ןיא, זַא ,ןעשיפַא טּפעלקעגסיוא ןענעז עיָאקסװָאק
 .קעּפס ןערעװ ןעּבעגעג אחסַאּפ ןופ ךָאװ רעד ןיא ןעלעוו רעטַא
 ןופ שינּבױלרעד רעד טימ דנעװָא ןיא ןוא הירפרעדניא ןעלקַאט
 יד ,?ָאװטסלַאשטַאג

 -ַאּב ןעטּפַאלקעגפיונוצ ךיגרעדניא ,ןעקשטיניילק םעד ןיא
 ןעגידהרוחש-הרמ ַא טימ רעינעּפערטנַא רעד טהעטש לדנַאגַאל
 | .וָארװַאל רעקעּב רעגיטרָא רעד זיא סָאד--םינּפ

 סָאד ןעפָארטעג ךיוא ָאד טָאה רעינעּפערטנַא ןעמירָא םעד |
 .ַאק יד :טעגעלָאק עשיסור ענייז טימ טהישעג סע סָאװ ,,ענעגייא
 | | .ךאוש רהעז טזייל עס

 ,"ץנעגילעטניא , רעד ןופ עציטש רעד ףיוא טּפָאהעג טָאה רע
 .רעפ ערעדנַא ןייק יז טָאה ןעפנָארּב ןוא ןעטרָאק רעסיוא סָאװ
 ם'ניא ןענעז ,ךילריטַאנ ,סעקינװָאנישט יד רעּבֶא .טשינ טנעגינעג
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 ,ןעגנַאגעג טשינ רעטַאעט-עגרָאטַאק
 טערַאטס ץנעגילעטניא ענערהָאפעגנָא יד ליפיו ףיוא

 "עּב ,עגרָאטַאק רעד ןופ ךיז ןרעטייװרעד וצ רהעמ סָאװ ךיז

 ךיז טָאה קינלַאשטַאנ-זירק רעד .טקַאפ רעגידנעגלָאפ רעד טשזייוו

 ?ץנעגילעטניא, רעד ןופ לייט רעטסערג רעד זַא ,טגָאלקעג רימ

 רעטעדנירגעג-יינ רעד ןיא ןערינָאבַא טלָאװעג טשינ ךיז טָאה

 יֵנָאֹּבַא ךיוא ךיז ןענָאק טרָאד סָאװ ,רַאפרעד זיולּב קעטָאילּביּב

 יװ יװַא ןעּבָאה ןעשגעמ ענּבָארד עגיזָאדיד .סעקינשזרָאטַאק ןעו

 -ַאק רעד טימ ןעשימנעמַאװצ טשינ לָאמַא יײז לָאז ןעמ ,ארומ

 | ..| עגרָאט
 ןעגנולעג טשינ זיא ךוזעּב-רעטַאעט רעטשרע ןיימ

 -ָאה "םענעגושמ ַא ןופ ךעלטעלּב ,--לעקַאטקעּפס ןופ ןיורק יד

 רעֿפילנהעװעג א רהעז ּבילוצ ןערעוװ טנעיילעג טנָאקעג טשינ ןעּב

 -יזָאדמעדןפ עטכישעג רעד ןיא טּפָא ץנַאג טפערט סָאװ ,הּבס

 ,רעטַאעט ןעג
 -עג טצעזעגניירַא זיא יקסלָאקָאס טסיטרַא רעד תמחמ -

 ןערָאװעג טריסנָאנַא זיא יױזַא--! עמרוט-ןעטייק רעד ןיא ןערָאװ
 .אפוג ענעצס רעד ןוֿפ

 -רַאסױרג לעקַאטקעּפס רעד ךיז טָאה ןעגרָאמ ףיוא רעּבָא
 .ןעּבעגעגנייא גיט

 ןוא ט'רוּכש'עגנָא טשינ ךיז טָאה יקסלָאקָאס טסיטרַא רעד
 .עמרוט-ןעטייק רעד ןיא ןעלַאפעגנײרַא טשינ זיא

 ,טקַאּפעג לופ ןעועג רעטַאעט סָאד זיא בכוטי-מוי ן'ּבילוצ
 -טפירש םעד בילוצ, טערַאטסעג ךיז ןעגָאה ןעטסיטרַא יד

 ,תוחּכ עלַא טימ "רעלעטש
 ,עכילנהעוועג טשינ ןעגנוזעג ןעמ טָאה רימ רַאפ לעיצעּפס

 ,רעדיל-עמרוט רָאנ

 .ףובּכל ךעלטעלּפוק ןערָאװעג טיירגעגוצ וליפא ןענעז סע
 ןערָאװעג טסירגעּב זיא סע עכלעוו ןיא ,ןעלטעלּפוק ,ןעמוק ןיימ

 -גואוועגנֶא ךוא זיא ייז ןיא ;רעלעטשטפירש ַא ןופ ןעמוק סָאד
 ,עמרוט יז ןעזייװעב רימ טעװ ןעמ ?תעשג זַא ,ןערָאװעג ןעק
 :ןענניופ רעטפע רימ ןעמ טעװ
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 ןירעד דלוש רעזנוא טשינ

 זיא ןעּבעל סָאד סָאװ

 .| זנוא ןױש טרעשעב יװַא

 א טסואוורעד סנעטייצעּב ךיז טָאה ָאװטסלַאשטַאנ רעּבָא
 .לטלּפוק עגיזָאדסָאד ןעגניז וצ טרהעוורעפ

 .ךעלמיוּב-לגעי טימ טצוּפעּב ןענעז רעטַאעט ןופ דנעו יד
 ,ךוטקַאּפ ןעגיצומש ַא סיּפע ךרוד טלײטעגּבָא זיא ענעצס יד

 "עצס רעד ףיוא ענָאלדָאפ יד ,גנַאהרָאפ רעד ןייז לָאז סָאד סָאװ
 ,דרע ןופ זיא ענ

 דנעװָא ןיא רעגייז ַא ףניפ

 ,גיחורגוא זיא עקרעלַאג יד ,לופ זיא רעטַאעט סָאד
 עיורג .ןעטסינָאלַאק ."רעניואוטימ, ערעייז טימ סעטרעױּפ

 -עג ַא ךיז טהעז ואוו-טשינ-ואוו ,סעקינשזרָאטַאק ןופ "ןעטַאלשוּב,
 .עמרוט-ןעטייק רעד וצ ךָאנ ןרעהעג יד--ןעקור ן'פיוא עטַאל על

 "'הרוחש-הרמ ּבירט ַא רעגניז יד ןעהיצ "גנַאהרָאפ , ן'רעטניה
 :סעגַאידָארּב עשיריּביס יד ןופ לעדיל גיד

 2רעזנוא ךעלרעטָאֿפ עגידמרַאּברעד

 ,ערעזנוא רעלרעטומ עגידמרַאּברעד

 ,עֿכילקילגנוא יד ,זנּוא טֿפלעה

 ןעבעל ןיא ןהעזעג רעצ ךסַא ןעבָאה סָאװ
 ,טיוגב רעזנּוא ןיא סיֹוא זנוא טֿפלעה

 .,טײהװג רָאנ זיא רעדעי ליֿפיװ ףיוא

 ,סעקינ'דנשעג ,רערעדנַאװ עמירָא יד טפלעה

 ךיורק ענעדלָאג א ןעמּוקעב טעװ רהיא : ערעייט ,עשז-טֿפלעה

 טלעװ רעד ףיוא ןּוא ,טלעװ רעגעי  ףיוא

 סעמרּוט יד ןיא ןענהָאמרעד ףײא רימ ןעלעװ

 ,ךעל'מיבורק עטוג ןוא ערעיײס יװ

 .עטָאנ רעגידרעמָאי א ףיוא טקַאהעגּבָא טרעװ דיל סָאד
 .ןָא ךיז טּבױה לעקַאטקעּפס רעד ."גנַאהרָאפ, רעד ךיז טקּור סע

 "יא רעטָאיּפ רעדיװ ןיוש , :ענעצס יד טהעג ןעטשרע םוצ
 'ו "! שטיװָאבַאוװ

 ירֲאֿפ ףרַאדעג סָאװ ,לעגנעהרָאפ ןעגיצומש ַא רעטניה ןופ
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 "עפ, רעלענָאיצידַארט רעד ךיז טזייוועג .,ןַאװַארַאּפ ַא ןעלעטש

 | ."עקשורט

 רעד ןוא םינּפ-תוזע רעד ,רעפיטש רעד ,ּפָאק רעגיציה רעד

 -ָאװעג טריזינילַאכַאס זיא "עלעקשורטעּפ , רעד טָא--קינ'והבו-והּת

 .עגרָאטַאק רעד ףיוא ןער
 "נַאֿכרַא ןופ ,דנַאלסור ץנַאג ןיא ,גידנעטש ןוא םוטעמוא

 "וא--גרוּברעטעפ זיּב קָאטסָאװידַאלװ ןופ ןוא שטרעק זיּב קסלעג

 ,קעדָאּפס ַא ןעמעלַא טהערד רע :ךַאז ןייא רָאנ רע טוהט םוטעמ

 טלהָאצ ןוא הרוחס טפיוק ,טהעטש טלעװ יד סָאװ ףױא טרַאנ

 ןָא-טפייפ ןוא ןעמעלַא טימ ךיז טגָאלש , טלעדנעמ- םחנמ ,טשיג

 וידוי .םעגלַאטרַאװק םעד

 ! רעדרעמרעטָאפ ַא ךיוא רע זיא ָאד רעּבָא
 ?עלעקשורטעּפ, רעכילהערפ רעד טשיג ןיוש רע זיא ָאד

 עגרָאטַאק רעד ןופ דלעה רעּבירטַא רָאנ--דנַאלסור ןעיירפ ןופ

 ,רע זיא
 רעטלַא רעד .ךיוא ךיז טזייועּב גנַאהרָאפ ן'רעטניה ןופ

 ,רעטָאט לו

 !רעהַא דלעג סָאד ,ּבעל-לעדנהוז .,רָאנ-ביג--
 : "עקשורטעפ, טעשטיווק---? וטסליוו דלעג ךסַא--
 ! גיצנַאװצ לבור א  ,ונ--

 !ַאנ ,גיצנַאװצ וטסָאה טָא ! גיצנַאװצ--

 .ןײרַא ּפָאק ןיא ןעטלַא םעד ןעקעטש ַא טימ טקַאה רע ןוא

 ,"עקשורטעּפ, טלהעצ--..,ריּפ ,,  ,יירד ,,,ייווצ ,,,סנייא--

 .ןַאװַארַאּפ ן'רעּביא רעדינַא-טלַאפ רעטלַא רעד
 שטָאכ ,ןתיממ ןייא ןיא ךָאנ םהיא טלַאה "עקשורטעפ,

 .ןיוש טגיל רענע

 ךיז טרעהרעד--! טע'גרה'רעד םהיא ךָאד טסָאה וד רעּבָא--

 ,תיבה-לעב ןופ לוק רעד ןַאװַארַאּפ ן'רעטניה

 --! רעגיימ ,רעגעגייא'נַא--טפיוקעג םהיא ךיא ּבָאה ףיורעד--

 ."עקשורטעפ, ףךיז טלעציוי

 ,,רעטכעלעג ןופ טצַאל:רצ טרעוו עירָאטירױא עצנַאג יד

 .רשטייװ טגָאז-!טע'גרה'רעד םהיא ךָאד טסָאה וד רעּבָא
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 .,רעטיוט ַא ךָאד זיא רע---,תיּבה-לעּב רעד
 ףיא עקשורטעּפ םהיא טפרַאװ--! ףיוא-העטש ,ּבעל-עטַאט--

 . ףיז ךַאמ ,ונ-.רעטכעלעג ןופ טצַאלּפ םלוע רעד ןוא ןעטייז עלַא
 !טייצ ןיוש טיײברַא רעד וצ !ּבעל-עטַאט ,רַאנ םוצ טשינ

 --!טע'גרה'רעד תמא'נֲַא ףיוא םהיא ךָאד ּבָאה ךיא ,,יוא--
 יו ,לוק ַא טימ ןרעמָאי וצ ןָא-טּבױה ןוא "עקשורטעּפ , ךיז טּפַאֿכ
 .גירעייט ,רעגיצרַאה, : ןעטיוט ַא ףרָאד ןיא ןענייוועּב סעטרעױּפ
 .עגרעּביא ךימ וטסָאה ןעמעװ ףױא ! לרעטָאפ ! רעניימ רעק
 -ענ ,םותי א ןעבילבעג טציא ךיא ןיּב ןײלַא ,ןיילַא ! ןעז--ז--זָאל
 "!ןייטש ַא יװ ,ןײלַא !ךעּצ

 -וט ןעמ .יירעצכערק ַא ,רעמָאיעגַא טהעטש רעטַאעט ןיא
 רעּבײװ יד ןופ רעטֿכעלעג רעגישטיוק רעד .סיפ יד טימ טעּפ
 -נַאמ יד ןופ ןעֿכַאל ןעגיסַאּב ןעבָארג ן'טימ ןעמַאזוצ ךיז טסיג
 .טיילס

 ,ןעלקע וצ טושּפ ןָא-טּבױה סע
 רעד טמוק סע סָאװ ,טימרעד ךיז טגידנע השעמ עצנַאג יד

 ,ןילַאֿכַאס ףיוא טקישרעפ טרעװ "עקשורטעפ, ןוא ינלַאטרַאװק
 ,עטסעדָא ,דנוזעג יז

 ןיטנַארצקק רעװַארּב ןיימ

 / ףעטציא ךימ קעװַא-טקיש ןעמ |

 =- ..ןילַאֿפַאס לעזניא ץ'ֿפיֹוא

 ."עקשורטעיּפ , טגניז
 ,טיוה רעד ןופ םלוע רעד טגנירּפש--! טַאװכ ַא טָא--
 רעכיל'רוּכש ַא סיּפע ןעמעלַא ןופ רעכעה טיירש--! ץיּב--

 .טסינָאלָאק
 -רעד טקַארטנַא םייּב ןוא רעטעדליּבעגַא שנעמ ַא זיא רע

 רעטפע טגעלפ רע יװ ,לוק ןפיא ךיוה ענשימוא רע טלהעצ
 .דעמָאק ןעדעי טָאה רֶע יװ ,"רעטַאעט סװָארָאמָאקס, ןיא ןייז
 | ,ןהעזעג

 ןעקרעמעּב לָאז ךיא ,הימ רַאפ לעיצעּפס רע טיירש "ץיּב,

 ,טייקטעדליּבעג ןייז
 ןעהעג ,ןעטייוװצ ןופ רעניא "רענרַארופ ,ןרעמונ יד
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 ַא--םישּבלמ עגידנעיירש ןיא ,וָארָאדַאיּפ עגַאידָארּב רעד
 ןופ עידָאלעמ רעד טימ ךעלטעלּפוק טגניז--םויטסָאק-ןיקעלרַא ןיט:
 ; ָאישטַאקָאּב

 ...ןירעד דלזש ןיימ טשינ = |

 ַא ןעװעג ,רעטַאָעט ןיא טנידעג לָאמַא טָאה ווָארָאדַאיפ
 ,טרָאד רעריזַאר-

 יד טרהירעּב ןוא טנעמענַאּפמָאקַא ןהָא ,גיטכיר טגניז רע
 | .ןעּבעל ןעֿפילגעטלַא ןופ םינינע

 גןעסע טשינ יז ןענָאק םיריזח וליפא סָאװ ,"עדנַאלַאּב , יד
 טשינ ,דנעה יד ףיוא ןעגָארט יײז ףרַאדעּב ןעמ סָאװ ,סעטָאק יד
 יז ףױא טלַאפוצ היינעג סָאד סָאװ ,סעטַאלַאכ יד ;סיפ יד ףיוא
 | ,װ .זַא .א

 ןעדעי ךָאנ ןוא ,טונימ וצ טונימ ןופ טסקַאװ גלָאפרע ןייז
 :רעיושוצ רעטעדליּבעג ןיימ טיירש טעלּפוק

 ! ץיּב--

 -ייז ץלַא ןיא ךיז טגיונ ,החמש רַאפ טלהַארטש ווָארָאדָאיפ
 ןעצרַאה םוצ דנעה יד וצ-טקירד ןוא ןעטי

 ירד ענעצס רעד ףױא ,יײנסָאד ןופ טקוצ גנַאהרָאפ רעד

 .ןעטערוּבַאט עטקורעגפיונוצ-
 .רוט-ןעטייק ןיא ןעסעזעג ןעטכענ זיא סָאװ ,יקסלָאקָאס

 ךעלטעלּב , יד טַאלַאכ ןעשיטנַאטסערַא'נַא ןיא טציא טנעײל ,עמ
 | ,"םענעגושמ ַא ןופ

 ויא סָאװ ,קעה ןעגיזָאדמעד ןיא !סָאד ןיא סָאװ רעּבָא
 רימ ףױא טָאה ,ןעשנעמ ןופ ןעטלָאשרעּפ ןוא טָאג ןופ ןעסעגרעפ
 ..ןענַאד ןופ טייוו יא סָאװ ,סניװא סיּפע טימ ןָאהטעג עהעװַא

 -עװ ַא רימ ףיוא טָאה ?ענעצס-עגרָאטַאק , רעגיזָאדרעד ןופ
 ,טָאה עגַאידָארּב רעגיזָאדרעד .טסנוק רע'תמא טימ ןָאהטעג עה
 טימ טריסערעטניא ךיז ,טסנוק יד טַאהעג ביל לָאמַא ,םינּפא
 סע--טגעלַאט טימ רָאנ טשינ טעהעװ ןעליּפש ןייז ןופ .רהיא
 ןהעזעג טָאה רע זַא ,ענעצס יד ןָאק רע וַא ,ךױוא ךיז טלהיפ
 ,ךָאנ ייז טכַאמ ןוא ןעטסיטרַא עטוג

 ַא טימ, .גנורעטסייגעב טימ ,ןערּב טימ ,סייה טנעייל רע
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 טלעװ רעגיזָאדרעד ןיא ןָאהטעג עהעװַא טָאה "המשנ רעגידעבעל
 י.ןעשנעמ ענעלַאפרעפ ןוא ןעטַאלַאכ עיורג ןופ

 .םינּפ ןיז--רָאטקַא'נַא ןופ םינּפ טכעינַא טָאה יקטלָאקָאס
 ,ךילקירדסיוא ,שיאעוורעג ,ךילגעוועּב זיא

 רעגיזָאדרעד ןופ לַאפנָא'נַא ןיא ; רעקיטּפעליּפע'נַא זיא רע |
 ,גנוצ ץיּפש םעד ןעסיּבעגּבָא לָאמנײיא ךיז רע טָאה טייהקנַארק

 .'םעד טנהָאמרעד סָאד ןוא ,ףרַאש טשינ סָאװטע רע טדער טציא
 ,קַאלרוּב-װעיערדנָא .נ .וװ םענעּברָאטשרעּפ

 ךןעּבילּבעג זיא "םענעגושמ ַא ןופ ךעלטעלּב  סלָאגָאג ןופ
 :עזַארפ ןייא זיולג

 א טָאה עיעד רערישזלַא רעד זַא ,רעּבָא רהיא טסייוו,
 ."!ןָאנ רעד רעטנוא עמַאס עקשיש

 לופטנעלַאט זייוורעטרע ,עיצַאזיװָארּפמיא זיא עגירעביא סָאד
 ,ץלַאז ןעגיד'השק'שינ טימ ןעטָאשעּב זייוורעטרע ןוא |

 ןפױא טרַאװ סָאװ ,קינשזרָאטַאק-ןישטשירּפָאּפ זיא סָאד
 | | .העושי ַא ףיוא יװ ,טיוט

 רעד ףױא םיזמר ךטַא ןַאהרַאפ ןענעז גָאלָאנָאמ ןייז ןיא
 'עקשטיניילק ערהיא טימ טגַאקעּב ןיוש ןיּב ךיא ,עמרוט רעגיטרָא/

 -עװ ןוא זמרמ ןיא רע רָאטקָאד ןעֿכלעװ ,סייוו ךיא ןוא תודוס
 .ןעמָאנ ןעגיזָאדמעד רעטנוא ןהעטשרעפ ףרַאדעּב ןעמ ןעמ

 .םייּב לעכיימש םענעדירפוצ ַא סױרַא-ןעפור םיזמר עגיזָאדיד

 ,טלָאמעד טשרע ןעמ טמוק זַאטסקע ןעטכע ןיא רעּבָא ,םלוע

 -םיוא ןוא שיאעװרענ ,ןערּב טימ טנעייל סָאװ ,יקטלָאקָאס ןעוו

 :שיט ןָא טסיפ ן'טימ ןעּפַאלק ןוא ןעיירש טמהענ ,טגערעג
 ,רעסעב ךימ טע'גרה'רעד !טױט ַא רימ טכַאמ רעּבָא--

 | !טשיג ךימ טעשטומ !ןעשטומ וצ רעדייא

 ,רעיושוצ רעטעדליּבעג רעד ךיז טלעּפַאצ--! םהיא ץינ---

 ,רַאפרעד סיוה-טזייוו ,טרידָאלּפַא םֹלוֲע רעצנַאג רעד ןוא

 טסױפ ן'טימ טּפַאלקעג ןוא ןעירשעג ךיה טָאה שנעמ ַא סָאװ

 טשיג ןוא רעטרעװ עשיגַארט ענייז רַאפ טשינ רעּבָא ,שיט ן'רעביא

 .ןערָאװעג טגָאזעגסױרַא ןענעז ייז ןעֿכלעװ טימ ,ןָאט םעד רַאפ-

 "טענעגושמ ַא ןופ ךעלטעלּב , יד ןופ קורדנייא רערעווש רעד
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 חור רעד ןוא דרָאּב ןוא רהָאה עױרג יד, ךרוד טהייוצ טרעוו
 ,ענעצס רענעי ךָאנ דלַאּב טמוק סָאװ ,"ּפיר ןיא

 ,לצדליּב ךילפערט גידעּבעל ַא ,עיצַאזיװָארּפמיא זיא סָאד
 .ןעּבעל-ןעטסינַאלָאק ןופ ,תמא ןוא רָאמוה לופ

 ךרָאּב רענעסקַאלפ רעסייו רעגנַאל ַא טימ טסינָאלָאק ַא
 ,"ןירעגיואווטימ ןייז םורַא ןעצנַאטמורַא ןייא ןיא טלַאה

 וטסלָאװ ? טעּב ןיא טגעלעגוצ רשפא ךיז וטסלָאװ ,עשַאילוק--
 ,- ענייד דָאש ַא ,עשַאילוק !טצעזעגרעדינַא רשפא ךיז

 יז ליװ סָאד ,ץזירּפַאקַא רהעז רעּבָא זיא עשַאילוק
 א ןעצנַאפ יז ליװ ףוס-לּכ-ףוס ןוא ,ךַאז ענעי יז ליװ סָאד ,ךַאז
 ,ץנַאט ןעגידנעציז

 ןיא קעװַא ךיוא ךיז טזַאל ןוא ךָאנ רהיא טיג רעטלַא רעד
 ,ץנַאט ןימ ַאזַא

 טימ ןעהיצ ,םלוע ןעשיװצ ָאד ןענעז סָאװ ,סעשַאילוק יד
 .ןעכַאל ןוא ןעּפיל יד

 !לַארָאמ ַא רַאפ סָאװ--
 עגרָאטַאק יד .ּפעק יד טימ ןיולּב ןעלקָאש ןעטסינָאלָאק יד

 ,ךעלטרעו עטוג טימ ענעצס עגיזָאדיד טיילגעּב
 :טסינָאלָאק ןופ בייוו סָאד--עטלַא יד ךיז טזייוו גנולצולּפ

 טימ ץעשַאילוק טּביײרט ןוא ןַאמ םוצ גיליוויירפ ןעמוקעג זיא יז
 ,טעזעּב ַא

 ןוא ,ןעלטקַא יד ףיוא ןעטלַא םעד רעדינַא עשַאילוק ךיז טצעז
 הטילפ טכַאמ עציילּפ ן'פיוא "ןירעגיואווטימ, ןייז טימ רעטלַא רעד
 .עט'תינולּפ רעֿפילצעזעג ןייז ןופ

 -רעיש ּבָאה ףיא ...עידעמָאק עגיזָאדיד ךיז טגידנע ױזַא
 ,?ץידעגַארט , טגָאזעג טשינ רעיש

 ,לעקַאטקעּפס ןופ עטסגיטכיװ עמַאס סָאד טמוק טציא
 ,?קיגשורָאטַאק רענעפָאלטנַא רעד, עסעיּפ יד
 ןעפַאשעג ,עמרוט רעד ךרוד ןעמַאשעג ויא סָאװ ,עסעיּפ ַא

 ,עגרָאטַאק רעד ךרוד
 -היפפיוא טשינ לָאז ןעמ עמרוט-עגרָאטַאק א רַאפ סָאװ ןיא

 זיא ?קינשזרָאטַאק רענעֿפָאלטנַא רעד, לעקַאטקעּפס ַא טיפע ןעד
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 ,ץַאלּפ ןעטשרע ן'פיוא לָאמעלַא
 -ערַא ןופ ,עמדוט וִצ עמרוט ןופ טהעג עסעיּפ עגיזָאדיד

 ,שנעמ ַא ןַאהרַאפ ןיא עמרוט רעדעי ןיא .ןעטנַאטסערַא וצ ןעטנַאטס
 ערעייז {עטסיטרַא יד סיוא רע טנרעל ,גינעוסיױא יז ןָאק סָאװ
 ,ןעלָאר

 טקַא רעטשרע רעד
 --סקגיל ןוא סטכער ,סעטַאמש טימ ןעגנַאהרעּפ זיא ענעצס יד

 ,רעטסנעפ ַא ןוא ןעװױא'נַא רָאפ-ןעלעטש סָאװ ,ןעסילוק עניילק
 סעטַאמש יד ןָא-טמהענ ןוא ךס ןייק טשינ טרעדָאפ םלוע רעד
 , דלַאװ ַא ןופ סעיצַארָאקעד רַאפ

 --רָאטקעטיֿפרַא נַא דָארג יא עסעיפ רעד ןופ דלעה רעד
 זיא ןוא טייז רעד ןיא טציז רע ,ןינוס שטיװָאנַאװיא יליסָאװ
 ,תובשחמ עפיט ןיא ןעקנוזרעפ

 ,םינָאלװײט ,םידש ,ןעטײּברַא וצ ךיז רהיא טליופ סָאװ--
 !טײּברַא ענעּבעגעגסױרַא יד ןעגידנע ףרַאדעּב ןעמ ? תוחור

 .לעטַאריזדַאנ רעד טיירש סָאד
 ןיא ןעהעג סעקינשזרָאטַאק יד ןוא ,לעקעלגַא טגנילק סע

 ,ןיירַא עמרוט
 ןעגָאז--? וטסציז סָאװ ! עדנַאלַאּב יד ןעּבָאילכ ןהעג רימָאל--

 ,ן'שטיוָאנַאװיא יליסַאװ וצ ייז
 --,ןעגָאירעד ךייא לעװ ךיא ! טהעג ,ךעלרעדירּב ,טהעג---

 ,רֶע טרעפטנע
 רענעגײא רעד םהיא טליּפש סע --שטיוָאנַאװיא יליסַאװ

 -יא יליסַאװ--עפורט רעד ןופ טסיטרַא רעטסעּב רעד ,יקסלָאקָאס
 ,ּבָא רעוש טצפיז שטיוָאנַאװ

 ,יירעלדיז ,עצַארּפ ,ןעטייק 1 רָאּפ רימ ,,,טהעטש סָאװ ןוא--
 ןץ'פיוא !דיירפ םוש ןייק ,טקנוּפ רעגיטֿפיל םוש ןייק !ףָארטש
 .גַא !קינשורָאטַאק רעגיּבײא'נַא ךָאד ןיּב ךיא !ןעּבעל ןעצנַאג
 ןעסעגעגפיוא רעסעּב ,רעגנוה ןופ ןעּברַאטש רעסעּב ?ןעפיולט
 לעװ ךיא !ןעּבעל ַאזַא רעדייא ,היח רעגיטשרודטולּב ַא ןופ ןערעוו
 ..ןעפױלטנַא ,ןעפױלטנַא ןוא ןעטייק יד ןעֿכערּבוצ

 ןוא ...ןוא ןעטייק יד ּבָארַא-טמהעג שטיװָאנַאוװיא יליסַאװ
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 / ,טֿכירעג ץלַא ןופ רעגינעו ךימ ךיא ּבָאד ףיורעד
 ."םוקילּבוּפ , ן'פיוא ךיא קוק קערש ןוא גנורעדנואוורעפ טימ
 -י ;סנױזַא סָאד זיא סָאװ רעּבָא--
 ןעמ ...רעטכעלעג רַאפ טצַאלפוצ שממ טרעוװ עגרָאטַאק יד

 טײל יװַא ךיז ןעזָאל ןעטייק יד סָאװ ,םעד ןופ טושפ טכַאל
 יי ,ןעמהענּבָארַא

 .ייק רחעמ ןיוש טעװ ךייא ! ןעטייק עניימ ,דנוזעג טנעז--
 טגָאז--! ןעכָארּבוצ ךייא ּבָאה ךיא םורָאװ ! ןעגָארס טשינ רענ
 | ?הסיפת וד ,דנוזעג ייז -- ,שטיװָאגַאוװיא יליסָאװ

 ,קעװַא-טהעג רע ןוא ר
 ,דלַאװ ַא ןעלעטשרָאפ רעדיװ ףרַאדעּב טקַא רעטייווצ רעד
 / ,קינשזרָאטַאק ַא טפָאלש ,טַאלַאכ ן'טימ טקעדרעפ
 טקוק רע ,שטיװָאנַאװיא יליסַאװ ךיז טזייוועּב דךלָאװ ןיא

 י | | - ,םורַא ךיז
 ןעמ ! ןעפָאלטנַא ןיּב ךיא רעּבָא ,טגָאיעגכָאנ ךימ טָאה ןעמ--/

 סָאװ רעּבָא--ןעּפָאלטנַא ןיּב ךיא ! ןעטָאשעג ,טגָאיעגכָאנ ךימ טָאה
 ןעגידניז ןיימ ןעקעדעּב ךיא לעװ סָאװ טימ ?ןייז רעטייוו טעוו
 ריר .טשינ טַאלַאֿכ ןייק וליפא ךָאד ּבָאה ךיא ?ףוי

 ןעגידנעפָאלש םעד רע טקרעמעב עגר רענעגייא רעד ןיא =.
 | ,טנַאטסערַא

 -ץגסױרַא ךיז תוחֹּכ יד ןופ ,טרעטַאמעגנייא ךיז ,ךעּבעג---
 ףשפא ךיא לָאז ,..דרע רעטעקַאנ רעד ףיוא רע טפָאלש ,ןעגָאלש
 / ?רעדורּב םענעגײא'נַא ייּב ,םהיא יי ;טַאלַאֿכ ןייז ןעמהענוצ

 ן'רַאפ הינק יד ףיוא ךיז טלעטש שטיװָאנַאוװיא יליסָאװ
 | / . ףעכַאל וצ ןָא-טּבױה םלוע רעד ,טגַאטסעיַא

 | ,ןָאהטעג עגעגייא סָאד וטסלָאװ טרָא ןיימ ףיוא ,ךיז ןעגעװ ןעגרָאז ךָאד זומ ךיא ןןעפלעה ןעמ ןָאק סָאװ רעּבָא . , , טַאלַאפ ןעגיזָאדמעד רַאפ ןעלהָאצעּב ןעזומ ךיז וטסעוו טולּב םענעגייא ןייד טימ ןוא ביל םענעגייא ןייד טימ ! ןעגינייּפ ךיד טעװ ןעמ ,ןעשרָאפטױא ןעמהעג ךיד טעװ ןעמ .עטצעל סָאד וצ ריד םהענ ךיא סָאװ ,רבח ןיימ ,לחומ רימ ליז-- = |
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 םעד ןופ טַאלַאכ םעד ּבָארַא-טמהענ שסיוװָאנַאװיא יליסַאװ
 י- | - ,טנַאטסערַא ןעגידנעפָאלש

 ,ףעטכעלעג ןופ טּברַאטש ,.,םלוע רעד |
 תוחּכ עטצעל יד טימ טיירש--! םהיא ץיּב ! םהיא ץיּב--

 | ,"טנַאטסערַא רעטעדליּבעג, רעד

 ,(?יַארַאס רעטעפ םעד ןופ ןעֿכַאל ייז .רהעז סע טלייוו יז

 קעװַא םהיא טמהענ ןעמ יװ ,טשינ טרָעה ןוא טפָאלש סָאװ
 - ,עטצעל סָאד

 ,רהעמ טשינ ןוא---הבנג עטקישעג ַא זיולּג סע ןיא ייז רָאפ

 םעד ןעגעװ !טיײקֿכילרעסױא יד ןיולּב ,טייקכילרעסיוא יד
 ןוא ךילדנעטשרעפ ןוא טנהָאנ ױזַא ,ךיז טֿכַאד ,זיא סָאװ ,רקיע
 ,טשינ רענייק טֿכַארט םעד ןעגעוו--המשנ רעד ייּב טּפַאֿכרעפ

 ,טקַא רעטירד רעד
 -יּביס ַא ןופ זיוה ךייר ַא ןעלעטשרָאפ ףרַאדעּב ענעצס יד

 ,שטיװָארטעּפ ּפַאטָאּפ רחוס ןעשיד
 - ,שטיװָאנַאװיא יליסַאװ יקַאט טמוק רחוס ןעגיזָאדמעד וצ

 טימ לעװש רעד ףוא רע טגָאז--! חרוא'נַא ףיוא-טמהענ-- |
 | ,לוק ןעגירטיניַא

 ףיוא רענעי םהיא טמהענ --, טסַאג רעּביל ,טוג רחעז ,טוג--

 .רעדינַא ךיז טצעז ,לעטנַאמ םעד גָארַא-טמהענ--.םירַאװ רהָעז
 .!ןעסע רשפא רהיא טקיו

 --!ןעמונעגפיוא ךימ טָאה רהיא סָאװ ,ךייא קנַאד ךיא--
 רהיא ןיּב ןעטרַאװ לע ךיא--,שטיװָאנַאװיא יליסַאװ טרעפ
 ,גָאטימ ןעסעּבָא שעה

 ,טלעפעג ךייא יו ,ונ--
 -ַאװ טימ ךילפעה רהעז ללכּב רחוס רעד זיא סעומש ןיא

 ,ץשטיװָאנַאװיא ליפ
 .גע רע יװ םעדֿכָאנ ןוא םהיא טפור ןעמ יװ ,טגערפ רע

 :עגַארּפ יד םהיא רע טלעטש ,ךיז טגידלושל
 { שטיװָאנַאװיא יליסַאװ ,רהיא טהעג ןיהואוו--

 ,םישּכט יד ,םירבח עטאװע'מּת יד ןעטנַאטסערַא יד ןעֿפױר יז א(
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 רעד טרעפטנע -- ,ןעטייז ריפ עלַא ןיא טגיל געוו ןיימ---

 טשינ ןעּבעל העג ךיא--.ץכערק ַא טימ קינשזרָאטַאק רענעּפַאלטנַא
 טשינ ךימ ךיא ןָאק ןעשנעמ טימ .תויח טימ רָאנ ,ןעשנעמ טימ
 ,ןעּבעלנעמַאזוצ

 ,ןעטסגנַא ךסא טַאהעג טָאה רהיא זַא ,סױרַא - העז ךיא--
 .שטיוװָאנַאװיא יליסַאוו

 .טעפ סַאטָאּפ ךייא ןופ ןעגרָאּברעפ טשינ סע לעװ ךיא--
 סָאװ ,שנעמ ַא ,קינשזרָאטַאק רענעפָאלטנַא'נַא ןיב ךיא ,שטיװָאר
 טּביױה רע--.ןעּפָאלטנַא עמרוט ןופ זיא ןוא ןעטייק ןעגָארטעג טָאה
 -רעד ןעּבײרטסױרַא ךימ רהיא טעװ רשפא--,לעקנעּב ןופ ףיוא ךי

 ָאט !עגַאידָארּבַא טימ ןעציז טשינ רהיא טליװ השפא !רַאפ
 ,ןהעגקעװַא ךיא לעװ ,טגָאז

 ,ןיא טעּב ךיא !רהיא טדער סָאװ ,רהיא טדער סָאװ--
 ,םעד ןעגעװ ןעגיהורנואעּב טשינרָאג ךיז טלָאז רהיא

 רע יװ ,ןעּבעל ץנַאג ןייז שטיװָאנַאוװיא יליסַאװ טלהעצרעד |
 .ָאפ ן'טימ טגירקוצ ךיז טָאה רע יװ ,רָאטקעטיֿפרַא'נַא ןעוועג זיא
 ,ןענע'גרה'רעד טלָאװעג םהיא טָאה רעטָאפ רעד יװ ,רעט

 ייןוא סקיּב םעד דנַאװ ןופ ןעמונעג ךיא ּבָאה טלָאמעד-- !
 .ןעגיװשטנַא טרעװ שטיװָאנַאװיא יליסַאװ

 ,ךיא ךיא טעּב-.רחוס רעד טגָאז--,(!) ױזַא דלַאּביװ--
 טּבעל ,ןיוה ןיימ ןיא ןעּביילּב טלָאז רהיא ,שטיװָארטעּפ יליטַאוװ
 ,טליװ רהיא ליפיוו ,רימ ייּב ָאד ךייא

 רעד טרעפטנע--ז ןעקנַאדּבָא ךייא ךיא לָאז סָאװ םימ--
 .קיגשזרָאטַאק רעטרהירעגי

 ,לרעטֿכעט ס'רחוס םעד ןירַא-טּפױל טנעמָאמ םעד ןיא =
 ּבָאה ךיא זַא !שנעמ רעטנַאקעּבמוא רעד זיא רעוו--!ךַא--

 ךיא !ץרַאה סָאד ןעּפַאלק ױזַא ןעמונעג רימ טָאה ,ןהעזרעד םהיא |
 !ןעמוקעּב ביל ױזַא םהיא ּבָאה

 יָצֹג ןופ טצעזוצ םלוע רעד טרעוו עזַארפ רעגיזָאדרעד ייב
 ,רעטֿפעל

 ן'פיוא .רעטֿפעלעג ןהָא ןעקוק טשינ ךילקריוו ןָאק ןעמ ןוא
 .ֿכָעט ס'ףתוס םעד רָאפ-טלעטש סָאװ ,ןיקשַארּבַא קינשזרָאטַאק-
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 לד ןיִּב לעּברַא טימ ןוא הינק יד זיּב לעדיילק ַא ןיא ,לרעט
 / .סנעגיוּבנעלע

 ןוא םיאלּפ-יאלּפ ןייז ףרַאד סָאד זַא ,ןײלַא טלהיפ רעה
 זיא סָאװ ,ףוצרּפ ןעגיטומטוג ןעטַאװע'מּת ןעצנַאג ןייז טימ טֿכַאל
 ,לעגיצ טימ טרימשעגסיוא

 -עג ןופ ןעּברָאטשעג טלָאװ קינהרוחש-הרמ רעטסערג רעד
 ,עטרעּפמולעגמוא עגיזָאדיד ןהעזרעד טלָאװ רע ןעװ ,רעטֿכעל -

 ,רוגיפ עגיד'הנושמ-טסֿכעה ןוא עגיניײּבגנַאל
 ,ןעּפיל יד ףױא רעטרעװ עטרַאצ ענױזַא טימ ךָאנ ןוא
 ןיימ ,שטיװָאנַאװיא יליסַאװ ,ןעלעטשרָאּפ ךייא ליוו ךיא--

 ,,טסַאג רעזנוא---,רחוס רעד טגָאז --!עקנירַאװ רעטכָאט עגיצנייא

 ,שטיװָאנַאװיא יליסַאװ
 -עּב ןוא עקנירַאװ טגָאז--,גָאטימ רעד גיטרַאּפ ןיוש ,ַאּפַאּפ

 ןעגידרענוד ַא רעטנוא ן'שטיװָאנַאוװיא | ,יליסַאװ טימ ךיז טסירג

 = א - = טחמ טא ,רעטֿפעלעג

 ..טקַא רעטרעפ
 ַאויא יליסַאװ טגָאז--! ןענַאד ןופ ןעפױלטנַא ! ןעפיולטנַא--

 ךיא .רעסערג ָאד ןערעװ ןעדייל עניימ זַא ,להיפ ךיא--.שטיװָאנ

 סָאװ ,עגַאידָארּב ַא ,קינשזרָאטַאק ַא ,ךיא ..!ן'עקנירַאװ ביל ּבָאה

 ןוא עמרוט ןיא ןעצעזניירא ,ןעקַאּפ טונימ עדַאלַא ןָאק ןעמ -

 -- "== !ןענעז סָאד םירוסיַא רַאפ סָאװ ,ָא ! ןעגנעהפיוא

 .עלעקעּפ סָאד טמהענ רע |
 .םהיא טנערפ---שטיוָאנַאװיא יליסַאװ !ןיהואוו ? ןיהואוו---

 .  יעקנירַאװ ענעמוקעגניײרַא סָאװ-רָאנ יד

 ךיז רע טגיונרעפ--,ענווָאּפַאטָאּפ ערַאװרַאװ ,דנוזעג טנעז-

 טשינ ,.ןעֿכוז העג ךיא ,ךייא ןופ קעװַא העג ךיא--,רהיא רַאפ

 תָעֹג טױט םעד !קילג ןייק טרעשעּב טשינ זיא רימ , ןייג--קילג

 ...ןעֿבוז ךיא
 עקנירַאװ םהיא טגָאלש--? ױזַא רהיא טדער סָאװ וצ--

 רהיא !ןעּבעל רעיא ןיא טַאהעג תורצ ךס ַא טָאה רהיא--.,רעּביא

 ןענַאװ ןופ ,טנעז רהיא רעװ ,טגָאזעג טשינ לָאמנייק רימ טָאה

 לָאז ךיא ,ןעטייהעג טשינ רימ טָאה ַאּפַאּפ רעד ןוא ,טמוק רהיא -



 1732 | .ןיל אפט 8

 -. -. ֿגסָאװרַאפ ,ןעגערפ ךייא סע
 - ףןעגָאז טשינ םענייק רעּבָא סע ןָאק ךיא --

 ?טשינ ךוא ּבײװ רעייא וליפא ? טשינ םענייק---

 יליסַאװ טגָאז--!טרָאװ ַאזַא טגָאזעג רהיא טָאה סָאװרַאפ--

 -נַא ןופ ט'קזחח רהיא--,ןעגױא יד ךיז טשיװ ןוא שטיװָאנַאװיא

 ,ןעשגעמ ןעדנעלע
 "רעד ןיא םתס טגָאזעג טשינ סע ּבָאה ךיא !  ןייג = ,ןיינ--

 +יא יליסַאװ ,ביל ךייא ּבָאה ךיא .ן'קזוח-וצ טשינ ,ןיירַא טלעוו

 ,ןָא טוננימ רעטשרע רעד ןופ ביל ךייא ּבָאה ךיא ,שטיװָאנַאװ

 רעװ ,ןעגָאז רימ טנָאק רהיא .ןהעורעד ךייא ּבָאה ךיא סָאװ

 -י ,טייז רהיא

 סיורג טימ שטיװָאנַאװיא יליסַאװ טגָאז -! עשזירעה .ָאט--

 ָאפ ַא ,רעכערּברעפ רערעווש ַא טהעטש ךייא רַאפ--,גנולפייווצרעפ

 8 !קינשזרָאטַאק ַא ןיּב ךיא !רימ ןופ טפױלטנַא !רעדרעמרעט

 !רעטָאפ םענעגייא ןיימ טע'גרה'רעד ּבָאה ךיא ! ךיא ! רעגערטנעטייק

 -נֹוא תושלח ןיא טלַאּפ ןוא עקנירַאװ סיוא-טיירש---! ךַא--

 ,םלוע ןופ רעטכעלעג-ןעטַאמרַאה א רעט

 רענעפָאלטנַא רעד טגָאז--! טע'גרה'רעד ךיוא יז ּבָאה ךיא--

 ,דנעה יד ךיז טֿפערּב ןוא קינשזרָאטַאק

 ןיא טעּב ךיא--.ךיז וצ דלַאּב יז טמוק--! פעל ךיא ,ןיינ--

 | . !טונימ ןייא רָאנ וצ ָאד טרַאװ ,קעװַא טשינ טהעג

 | ןילַא ןיוש רהיא טהעטשרעפ ,אמּתסמ ,ףוס םעד

 ביל ךייא טָאה יז ! טגָאזעג ץלַא רימ טָאה רעטכָאט ןיימ---

 --רעטָאּפ רענעמוקעגניירַא רעד טגָאז--!ּביײװ רעייא ןייז ליװ ןוא

 .ןַאמ רהיא טנעז ,ךייא טעּב ךיא

 יד--ו ןעּבעל יינ ַא טרעשעּב זיא ןעכילקילגמוא םעד ךיוא--

 -ַאװויא יליסַאװ סָאװ ,רעטרעװ עגיזָאדיד טימ ךיז טגידנע עסעימ

 -געמסידָאלּפַא רעטנוא שזַארוק סיורג טימ סױרַא-טגָאז שטיװָאנ

 י ,םוקילּבוּפ ם'גופ ןעט

 רהיא ,עגרָאטַאק רעד ןופ עסעיּפ עטסּבילעג יד זיא סָאד

 | ,םיורט רהיא ,דניק

 עלַא יד ןערָאװעג-םיױקמ ןענעז סע רעכלעוו ןיא ,עסעיּפ ַא
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 ,עגרָאטַאק יד טּבעל סע עכלעוו טימ ,ןעגנונטאה ץלֲא יד ,ןעמיורז
 ,רחיא ןיא ןעלעפעג ץלַא זיא עגרָאטַאק רעד ןוא
 ,ןעכערנ -רטפ עטסערג סָאד ליפא לתומ ןענעז טָאװ ,ןעשנעמ ןאהרַאז ןענעז טלעװ רעד ףיוא סָאװ ,סָאד יא ,ןעטייל יב ךיז טרהי סע יװ ,"רהיא רעפ --ךילפעה םהיא טימ ןעדיײר "ןצשגעמ ען .ידנעטשנַא , סָאװ ,סָאד יא ,קילג ךיז טניפעג קינשזרָאטַאק רענעפָאלז .גַא רעד סָאװ ,סָאד יא ,ןעפױלטנַא ענעגנולעג סָאד יא
 ' ,ןעשגעמ ַא--רעפערברעפ ַא ןינ ןוא ,קילגמוא'ג8--ןעכערּברעפ ַא ןיא ןעהעז סָאװ ,ןעשנעמ
 ,םַארגַאה) טםינופ ןעכַאז ענעש ערעד8 ףָאנ ןוא טסורג רעד ףיוא רעגייטס טֿכערּב ןעמ ױזַא יװ ,ןעקוק ,ךילריספנ ,ןעמחעג טשינג רימ ןעלעד ,ןעטַאלַאכ ,ןעטייק ,סעקיגשזרָאטַאק :טֿפע ןיא ץלַא ראו ,סעשי" .ָאפַאטוּב םוש ןייק ָאטשינ ןיא סע ראו ,עסעיפ רעד ךָאג
 ,טלעװ רעד ןיא ןעסילוק עטסלעגיג .ירָא עמַאס יד רעטגיה ,ןעטילוק יד רעטניה ןהעג ףימא ---

 ,עגראטאק רעד ןופ ןעטסיטרא יז

 סָאד טֿפײלעּב ,ל;קנעּב ַא וצ טּבעלקעגוצ ,ט5יל לעקיטש 8
 ,טלעװ רעד ןיא ?רעמיצ-ּבָארעד מג, טטסלעניגירט עמַאשס

 .נָאק-ןעמָאנ רעד וצ עמרוט ןיא ךיז ןעלייא ןעטסיטרַא יד
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 עשיטגַאטסערַא ערעייז ןיא רעיא ך ןעוהט ןוא גנורילַארט

 ,ם"דגּב
 ןעטייק ןיא סעקיגשזרָאטַאק סלַא טליּפשעג ןעבָאה סָאװ ,יד

 -יצ) ערעייז ןרעכיוררעד ,"קיגשזרָאטַאק טענעפַאלטנא םעד, ןיא

 ןעטרַאװ ןוא רגַאה וצ דנַאװ ןופ רעיא-ןעהעג סָאװ ,"טעקרַאג

 ,רעיגעטערטנַא ןומ טלהָאצעג ן'פיוא

 ײויטסָאק; ערעייז ןָאהטוצרעגיא טָאװ טשינ ןעּבָאה

 .ןעמונעגּפָארַא טשינ ןערעװ ןעטייק טרעייז ,"ןשמ

 ײטרא עבלעזיד ,ענעגייא יד םוטעמוא ןענעז ןעטילוק יז

 .עכילגעגיוא טשלטס |

 .לָאקָאס דנַאה יד ץרַאטש רימ טקירד--,ךייא קגָאד .ףיא--

 ַא ןופ ףעלטעלע; יד ןענעייל ןייז ביול ךיא תעשפ ,יקס

 ,רעטַאעט ַאזַא וליפא ,,,ךעוועג-היחמ ךימ טָאה .רהיא--,"םטנעגושמ

 ,טגָאזעג תמא םעד ,ּבָאה "יא .,,טעכילשגעמ םיּפש ךָאז רעּבא

 -געמ א רַאפ ,רעלעטשטמירש ַא רַאּפ ןעליּפש :טאהעג-ארומ קרָאטש

 !טליּפשעג השק'שינ ךיא ֿבָאה ..טהעטשרעפ סָאװ ,ןטש

 טנעז רהיא ! סוג רהעז זַא ,ךייא רעכיזרעפ ןיא .רעצַא--

 | ? יקטלָאקָאט ,רָאטקַא ןייק ןעועג טשינ לָאמנייק

 סלַא טליּפשעג ךס ַא ּבָאה ךיא רעּבָא ! ןייג--! ױאטקַאגַא--

 ןרעטַאעט) עקוָאגישטמעג ןיא ,עקװערַאטערקעס ןיא .רעּבָאהגיל

 רהיא ,עװקסָאמ ןופ ךָאד ןיּב ךיא ,(עװקסָאמ ןיא ןערָאטַאמ;ז ןופ

 ! רעטַאעט עניילק סָאװ ,עװקסָאמ ,ךַא ?רעװקסָאמ א ךיוא טנו

 ןידָארַאּפ יװ ,רחיא טקנעדעג ! עגװעיַאלָאקינ עירָאמ ַאװַאלַאמרשי

 םהיא העז ךיא ? ןטרַאסָאּפ ,ןעיַאנרַאּב טכַארּבעגּבָארא טָאװ

 -עגעגעּב ןיכָאג גָאלָאנָאמ רעגעי ,ן'דרַאשטיר ןיא ןעגױא יד ראש

 ןעקוקגָא רעסע3 ךָאנ ףרַאד ךיא ײיעטעװַאילעי טימ ךיז ןענ

 | "! ןעטַאש ןייד

 יָאפ/ רעד וצ העג !רהָאיצרַאװש ידלַא וצ ,יקטלָאקַאס--

 רעד ןיא ןעקַאּפגיײרַא ןעגרָאמ רעדיװ ךיז טעװ ןעמ !"טקרעיו

 לעגנעהרָאֿפ םעד רעטניה ןופ ןעזיוועב ךיז טָאה--! עמרוט-ןעטייק

 .רעינעפערטנַא ןופ ףוצרפ רעד

 "צב ןעמ .ןעגידלושטנע רימ טעװ רהיא יירל482  .דלאּב--
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 טלָאװ רחיא ןעװ טָא ,"עקרעיװָאּפפ רעד וצ ןהעג ףרַאד
 רימ טעװ רהיא ! ןייג ,ןיינ ...טשינ סייוו ךיא רעעּבָא ,..טּביױלרעד
 | ! ןעגידלושטנע

 { רימ וצ ןהעגניײרַא ? סָאװ--
 ,,יָא י--
 ?סואמ טשינ ךייא סָאד זיא יװ ,יקסלָאקָאט--
 רהיא בוא ,ןעגרָאמ זיא ,ךייא קנַאד ךיא ,טוג ,טוג ,ונ--

 | ..,ןעגיולרעד טעוו
 -!עטייק ןיא ןעציז רעטייוו טסעװ ,חור ,ןיוש העג רעּכָא--

 . ,גנולעטשרָאפ יד ןעגעלּבָא ןעמ טעװ ריד ּבילוצ ! עמרוט
 .ןעגרָאמ זיּב ,סע טסייה .,..העג ךיא ,העג ךיא--
 -ַאג רעד וצ עמרוט ןיא ןעפָאלעגקעװַא זיא יקסלָאקָאס

 ,גנורילָארטנָאק-ןעמ
 -ָאיִפ ךיא גַאז--ז ןעטעלּפוק גיטרַאסיורג טגניז רהיא ןוא--

 | ,ן'ווָארָאד
 | טנייש ווָארָאדָאיפ--
 רהיא ןוא .,,טנרעלעגסיוא ךיז ,רהיא טסייו ,רעטַאעט ןיא--

 טליּפש רע .סעדָא ןופ ןעמוק וצ טגיליװעּב טָאה ,ןעמ טגָאז
 הוד | ;טציא טרָאד

 ,עּפורט סוװָאצװָאלַאט---
 ּןרֶע טכַאמ סָאװ ,ונ ? סע'שטיווָאנַאװיא יַאלָאקינ--
 {םהיא טנָאק רהיא ןוא--
 ךָאנ ךיא קנעדעג ן'שרָאק ןופ !רהיא טניימ ,םהיא--

 ןעמעװ רָאנ ,ןעוועג רעפַאמקירַאּפ א ךיא ןיּב ן'שרָאק ייּב .םהיא
 -עלג) ן'ענווָאליַאֿכימ עירַאמ ךיא ּבָאה לָאמ ליפיוו טשינ ךיא ןָאק
 -וג ַא--װַארַאסניא-ןישטשָאר ! טכַאמעג טֿכערוצ רהָאה יד (ַאווָאּב
 .רַאסױרג טליּפש ,גנַאל ןופ ךָאנ םחיא קנעדעג ךיא ,טסיטרַא רעט
 -גערטש ַא--שטינָאטַאלּפ ןַאװיא יקסוועלעסיק .ן'וועשזוילקעג גיט
 יד ךיז טקע ,קורַאּפ םעד טכַאמעג יװַא טשינ :ןעװעג רעה רעג
 ,טלעוו

 ךָאד ןוא--גנורענירע רעגיזָאדרעד ייּב טֿכַאל וװָארָאדָאיפ -
 | ,ץפיז רעפיט ַא סױרַא טהיא ךיז טסייר
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 יקסוועלעסיק רעה ן'פיוא ןָאהט קוק ַא גױא ןייא טימ שטָאֿכ
 ! ךע ."ץירּפ ןעטלַא, םעד ןיא

 -ָארטנַאק-ןעמָאנ רעד וצ טשינ וטסהעג סָאװ ,ןיקשַארּבַא--
 | ? גנוריל

 -נעיורפ עשיטַאמַארד ןופ טסיטרמ רעד  ,ןיקשַארּבַא רעּבָא
 לעקיטש ַא ןערעה ךיוא לי ןוא טרָא ןייא ףיוא טהעטש ןעילָאר
 ,טנעמילּפמָאק

 ,םהיא ךיא נָא! בעל- -רעדורב ,רָאפ טוג טסלעטש וד ,ָא--
 ייימש ןעשירַאנ ַא ןיא ךיז טסיגוצ עימָאנָאיזיפ עשירַאנ ןייז

 | ,לע5
 ףיוא ןהעג ,עידָארָאגַאלּבָאקָאסיװ עשַאװ ,ךָאנ ןָאק ךיא--

 .צרעד טרָא סָאד ָאד טשינ ,טשינ רעֹּבָא גוט סָאד !דנעה יד
 ,סעקינשזרָאטַאק יד ןעכַאל--! דש ַא ,טנַאידעמָאק ַא--
 ףוצרפ רעד ןוא דנַאה רעד טימ ךַאמ ַא טיג ןיקשַארּבַא

 ,קילג טימ ןעסָאגרעפ ןעצנַאגניא םהיא טױעוװ
 ,זנשטָאט קַאט--
 ,טולּב ןעסָאגרעפ טָאה שגעמ רעגיטומסוג רעד טֶא ןוא

 ,יקסלָאקַאס עגָאידָארּב רעד

 רהיא זַא ,טגָאז רע .יקסלאקאס ןעמוקעג זיא ןייא = וצ--

 יד עידומ הירפרעדגיא רימ ןזיא--ןעמֹוק ןעסייהעג םהיא טָאה
 ,גנוניואו רעד ןופ עט'תיּבח-לעּב
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 זרע זיא ואוו--
 ,ךיק ןיא ןעטרַאװ ןעסייהעג םהיא בָא ךיא --
 ,רֶעהַא ןיײרַא טהיא טעג ,םהיא טע3----

 ןעלֿכײמש וצ ןעכערברעפ ַא ןעוועג טשינ טלָאװ סע ןעוװ |
 -יומש ןופ ןעטלַאהועניא ךיז רעש ןעוועג טלָאװ ,לַאפ ַאזַא יב
 .ָאט ןעכלעוװ ןיא ,טויטסָאק-ליװיצ םעד ןָּמ-טקוק ןעמ תעשג ,ןעלֿב
 .טיזיו םעד בילוצ ןָאהטעגנָא ךיז טָאװ יקסלָאק

 .ָצרש ,ךיש טנידרעֿפעל ,2עקער רעטקילפוצ ,רעלעג א
 ,סיפ יד ןייא םחיא ןעהיצ סָאװ ,ןעזיוה עצרוק ןוא עלָאמש ךןילק
 ,םויטטָאק סעקשַאקרַא שממ--ָאקירט ַא יװ

 ליװ ךיא ,רעדיילק-ליוויע ןיא ךייא .וצ ןעמוקעג ןב ףיא--
 ףע טפוװ--טַאלַאכ ןעשיטנַאטסערַא ן'טימ ןייז-תזבמ טשיג ךייא
 ןשטײקשירַאג עגױזַא ןופ ,יקסלָאקָאס ,רהיא טדער טָאוו-- : | ןֶא ךיז
 !יײט ןעקנירט ןעלעה רימ ,ךז טצעז

 ףעדנופעג טכעלש ההָעז סעומש רעד ךיז טָאה תליחמכל
 -הצמעש ַא ,טָאװ ,להוטש גערפַא ףוא ןעסעזעג יא יקסלקקטס
 טימ ,ץלעקטפמש סיי ַא סיֿפֶע ענעשעק ןופ ןעמונעגסיורא  ,ר2
 .לפֿבט 8 טָעטשִנָא טפונעב ךיז טָטה רע ןעבלעוו

 טיפ ,טפעלעגפױא סעומש רעד טָאה ןייוכעלסיה רעּכע
 .קעט סָאד ,טדעטש עגיזשדיד טנהָנמרעד רימ ןעבָאה ,רעווקסוממ
 ,ןערעטש ענעמוקעגפיוא יד ,רעט

 ןענעז רימ ראו ,ןעטעגרעפ עדייג ןעּבָנה רימ
 ןומ ןיא ,טרַאסָאּפ ןופ רעננעהנָא רעטייה 8 ןעדועג זיא רע -
 ,ןערב טימ טדערעג ,טציהעג ,טרעּפמטעג ךיז ןעכה ףימ "אגרא
 טקוקעגניירא ןייושלײװ טָאה ףט'תיפח-לעב יד זַא ,"װַא ,סייה
 .קערש טימ וליפא ןוא גנורעדגואוורעפ טימ ףיהט ןיא

 .יריילצּב טשינ ,הלילח ,רע לָאז ןייז טימ סָאד זיא סָאוװ-
 ?רעה טענעמוקעג םעד ןעג

 א ןופ ךעלטעלב, יד ץיקסלָאקָאס טריטקיד ּבָאה ךיא
 גידנעביירשרעפ .גינעטסיא טנמקעג בָאה ךיא סָאװ ,"םענעגושמ
 .שירמָאּפ ןופ טּפַאלעג ןעצרַאה ןעצנַאג ןוכ יקסלָאקָאס טָאה ,ייז
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 .רעטרעװ עכילברעשטשנוא סנישט

 ילָאקָאס ,רוטַארעטיל ןופ ןעדייר ןעציוהעגנַא ןעצָאה רימ
 ןוא ןָאק רע ןעכלעװ ,ןיקסװעיאטסָאד םיל סרעדנוזעב טָאה יקס

 =וט, ןופ ךעלטייז עצנַאג גינעװטױא ףױא טקנעדעג רע ,סייוו

 ,"ןיוה ןטס
 ןופ ךעלטעלב, ןעציירשנָא טלָאװעג ןײלַא ךאד  טטה ךןיא--

 עטיוט, סָאד ןעוועג טשיג טלָאװ סָאד ,סיוושג ,"לעזניא רעטיוט א
 יג ןעלעוװ ףיז טלַאװ ךאד } וא !ןא רעד וא ףיא םוק יװ ,"זיוה

 ףיא .עגראטַאק שגיטציא 7 סגיװא זיא טו - ,ןעלפ ופ ןש
 צ

 נא שטָאכ ךימָאל ,רענעלעפרעט 8 ךיא ןיפ ןיילא--טלארטשג אה נג !ת סא סי טא סי אה 6 סט? ה אט, ו8ס8סטא 40 סם נג טי וי 08 .ו שי)
3 

 -רָאטַאק עטנעגילעטניא טא הלוזפ עלקיטש ט ןעננערצ .ערעד
 ןעמ טמר8 0 ,יו ןאגרעד רעגא ,טימרעד ט"גׂש

 : ו

 ַא ןעכףס עלא טעמפ ,..,קעװַא ץלא 5 סעראװ א יעווָא ִּט ת ק א 1 3 2 יי ט ימ) ט ס; אָב ָד 4 ף 0 זה

 !סעקרניצ ףירא סױא טשיִג סע טרש יו" ןשמ םרוא .,הלחתה
 ,טמהעג ,טכארנשג ךייא ענשימוא .ץנַאג ןעפילהעג ,ןליפא גָאה ןיא 8 5 תָא טז סב טי 8 טעמ ל24 9 2 5 סי טיפ טי ר יי 0 3 טל 2 בא אש 12 עֶ ;:א =

 ןעדירפוא רתעז ןיז לשװ ךיא
 ךשרעטנא םעד ןעגעװ ןעדייר ןעפיוהעגנא ךעמָאװ ר"מ 1 545 טק טי 0 : בר 130 ףמ 6250 סה ליפ שאק 2 2 א

 וי ש צ 5 8 .עגראטאק רעגיטשיא רעד ךוא "ךיוה ןשטיוט םעד) ןעשידווצ

 א יה  ,ךילטפאשנערליל ,טייו טדערהשג טָאה יקסלקקַאט
 םשנעגיא ןיז ףיוא ןעגארטע גרעגיא ץלַא טאה סָאװ ,שנעמ

 | ,קראק
 רע :טנאועג רע טאה--*! זרה עטיוט סט, טשיג וליפא--

 -רקיטסעשז ןעמונעג שיגרענע ןוא לוטש ןפ ןעננורפששגפיוא ןיא
 טגיו ןלימא ןיא טרָאד "!ורה שטיוש סָאד טשינ וליפא-- ,ןעריל . י 4 יט לי ט 1 : לי / ילצ טי = 8 סע נח א סָמ 6
 טי טת םוצ לעקע סע ,קערש םעד "תיא טקנערעג .ןערעג טשינ = 4 גד 9 5 5 : לאל ט : 2 7 8 :. 6 ןעב ף24) א 2 יי: 5

 עכילרערנואװה יד טא ןוא .,הטשינ סָאד ךיוא רליפא יא ָאד ךוא
 ,,,שטיוועליאכימ רעדעיפ  ןופ ח"הש

 ןוא ,ריתט "7 טגעֿפעשג ףךז טטה ט'נימ רעגיועדרעד ךיא
 טימ רימ רוצ ןעמקשג זש סָאװ טל שמט"שינע?8ק רער : 2 שט וה 55 4 8 8 20( נ קב טאש 8 מו } = נב 4 יה

 א

 ןעגלַאהא ףױא ןעקסלַאקַאס ןקנעקשעגרעהיא טָאה ,סיזיװ ַא
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 רימ לָאז ןעמ ,סייה ,ןירַא לַאטש ןיא ,לרעדורּב ,ףי ל--
 .עקיָארט יד ןעקישוצ

 יקסלָאקָאס טָאה--! עידָארָאגַאלּבָאקָאסיװ עשַאװ ,,ס-ויַאשולס--
 ,רעמיצ ןופ ןעפיול ךיז טזָאלעג םודנעּפ-םודנעה ןוא ןָאהטעג יירשעג א

 | ,ּפָאק ן'רַאפ טּפַאכעגנָא ךימ ּבָאה ךיא
 !ןָאהטעג סע רהיא טָאה סָאװ וצ--
  רָאּפַא רימ ףױא טעשטַאקעגסױא טָאה לעטירטָאמס רעד

 | | ,ןעגיוא
 | ?סָאװ וצ ,טסייה סָאװ--
 שטָאכ ,ןעטייוצ ַא ןעקיש טנָאקעג טשינ ןעד רהיא טָאה--

 | | | ,,,רימ בילוצ
 ,טֿפַאלעגרעדנַאנופ ךיז טָאה רע
 טימ ןהעגעּב ךיז טליװ רהיא !סָאװ ,רהיא טדער סָאװ--

 ,םיבלּכ :רימ טּבױלג !םיבלּכ יד טָא טימ ! ןעשנעמ טימ ײװ ,ייז

 ;ןופרעד ןעלַאפּבָא םהיא טעװ סָאװ ,רָאג ןוא--םיבלּכ ןוא םיבלּכ
 טָאה רע .ןהעז רעטפע ךיז רימ ןעגעלפ ןיקטלָאקָאס טימ

 טפַאשטנאקעּב רעד ןיא ןעפלָאהעג ןרעג ןוא שיגרענע רהעז רימ
 ,רעדיל ןעּבױלק ןעפלָאהעג רימ טָאה רע ;עגרָאטַאק רעד טימ
 .ןעקורדסיוא עשיטנַאטסערַא ןופ ךוּברעטרעװ א ןעלעטשנעמַאזוצ

 םהיא טימ ןערהיפרעפ ליוװ ןיא תעשּב ,לָאמ סעדעי רעּבָא
 ןָא ךז רע טּבױה ,עגרָאטַאק רעד רעסיוא זיא סָאװ ,סעומש ַא
 : ןעלמרומ ןוא ןעּפמורשנייא

 -עּב ןעמ ..םעד ןעגעוו טשינ ףרַאדעּב ןעמ ,ןיינ ,ןיינ--
 ,ןערהָאפקעװַא טעװ רהיא ..,םעד ןעגעװ ןעדייר טשינרַאג ףרַאד
 ..,טשינ ףרַאדעּב ןעמ ..,רערעװש ןייז ךָאנ רימ טעװ

 .לָאקָאט ןיא טקרעמעּב ךיא ּבָאה ךירטש ןעגיד'הנושמ ןייא
 | .ןץ'יקס

 9 טמוק רע .,טדעררעד טשינ יװ ױזַא סיּפע טלָאװ רע
 ןופ טדער ,לוטש ן'פױא ךיז טהערד ,רעדינַא ךיז טצעז ,ןהעג
 טלָאװ רע יװ טקנוּפ .,קעװַא-טהעג ןוא ןעטייקשיראנ ײלרעלַא

 .ּבָארַא טשינ ןפוא םושּב סע ןָאק ןֹוא סיפע טימ טקיטשעג ךיז
 .גנוצ רעד ןופ ןערָאש



 18 .ןילַאֿפַא -

 .םעד ןעגעװ סעומש ַא ןעכַאמ וצ טערַאטסעג ךימ ּבָאה ךיא
 ןןעגָאז סיּפע ,ךיז טֿכאד ,רימ טליװ רהיא ,,יקסלָאקָאס--

 | ...ךייא טעּב ךיא ,גיצרעװנעפָא טדעד
 -רָאג זיא סע ,ןעּבעלב ,,,טשיג ףרַאדעּב ןעמ .,.,ןיינ ,ןיינ--

 | עידַא ,עידַא ,,,טשינ
 ןעצרַאה ןפיוא רעװש ןערעװ סיּפע טגעלפ סע -;

 -עגנָא ארומ ןהָא טשינ לָאמנײא ךיא ּבָאה--! יקסלָאקָאט---=|
 טָאה רהיא ,קסװָאקַאטרָאק ןופ קעװַא ךיא רהָאפ ןעכיגניא - ,ןעּבױה

 רעּבָא ךָאד םוקעּב ךיא ..,טײּברַא ןיימ ןיא ןעפלָאװעג ךס ַא רימ
 ,.בוח ןיימ רַאפ ךיא טלַאה ,רַארָאנָאה רַאפרעד

 -ילנייּפ ַא סיּפע טגעלעג ךיז טָאה טכיזעג סיקסלָאקָאס ףיוא
 ףיוא ןעפרָאװעג טָאה רע סָאװ ,קילּב ןייז ןיא ,קורדסיוא רעֿפ
 ,גנורעטיּברעפ ךס ַא ןהעזעג ךיז טָאה ,רימ

 ,,,טהעג ,,,ךייא וצ טהעג ץימע---=|
 יד ןוא טרעטנַאלּפרעפ ךיז טָאה גנוצ ענעטלַאפשעג ןייז |
 ,רעהירפ יװ ,טדערעגסױא רעגרע ךָאנ רע טָאה רעטרעוו:

 ,,,טהעדג .,,טהעדג-- = |
 ,רעמיצ ןופ ןעפָאלעגסױרַא זיא יקסלָאקָאס ןוא
 --!םירוסיַא רַאפ סָאד ןענעז סָאװ !לעמיה ןיא טָאג רעּבָא--

 -לָעּב יד םורָאװ ,ןעיירשסיוא ךיוה טוומעג ,םינּפא ,סע ּבָאה ךיא
 | :טגערפעג ןוא ריהט יד טנעפעעג טָאה עט'תיּבה

 ?ןעפורעג ךימ טָאה רהיא !ייט טליװ רהיא--
 .גַאקעּב ןעטלַא ןיימ ךיא ףערט םורַא טייצ רעסיוועג ַא ןיא

 -ַאש "עלערַאנג םעד ,"עגרָאטַאק רעד רַאפ טַאקָאװדַא; םעד ,ןעטי
 ,| ווָאקינשָאּפ

 א סיקסלָאקָאס ךָאד טנעז רהיא ,וָאקינשַאּפַאש ,טרעה--
 ..ןוא ןעגָאז סיּפע 'ץלַא רימ ליוו רע ,דניירפ:
 ,טכַאלוצ ךיז ןוא טקוקעגנָא ףרַאש רימ טָאה װָאקינשַאּפַאש 7 /

 ןוא ,עידָארָאגַאלּגָאקָאסיװ עשַאװ ,ןעטיש-וצ ךייא ליוו רע---
 .!טשיג טומ ןייק ץלַא טָאװ

 / !ןעטײקשירַאנ ַא רַאפ רהיא טדער סָאװ ? ןעסיש-וצ ,יוו---
 בור א ,ןעטעּב רע לוװ דלעג "!וצ ןעמ טסיש, יװ-=



 םעד ָאד טמוק רע .טױט םעד םהיא ןעכַאמ ןרעטַאט יד ,ןעּביז
 -ַאז ךָאנ ןוא ןעפנארב רַאפ טמוק רע ,ערעדנַא ןוא קישטשנַאדיאמ

 רע זַא ,טסואוװרעד ךיז ןעמ טָאה .רע טמוק ןעּביז לּבֹור ַא ,ןעֿכ
 טצעזעגנָא ךיז ןעמ טָאה ,עידָארָאגַאלבָאקָאסיװ רעייא וצ טהעג
 -עװ ייז זַא ,ןעגָאז ייז ?,ץירּפ םייּב טעב ןוא טעב , :םהיא ףיוא
 רעד ,טקיטשרעד טרעװ רע ןוא ,טױט וצ ןעגָאלש םהיא ןעל
 -וצ ןעמוקעג עמרוט ןיא רע זיא טלעמונַא !ַאכ-ַאכ-ַאֿפ .,,עמלעש

 רע טָאה--"!ןענַאטשרעּפ טָאה רע, : רעטהירבענּבָא'נַא יװ ,ןעפיול

 .-ןילריצ ןימ ַאזַא ןוא עגרָאטַאק ףיוא ! ַאכ-ַאכ-ַאֿכ .ןעירשעגסיוא

 | ,ךילרינַאמ
 ךוא טהעג ,וָאקינשַאּפַאש ,ךױא טַאנ ,ןייא טָאנ יועּבָא---=|

 ףעזוא ןעגעװ טשינרָאג םהיא טגָאז ..קעװַא ןוש טהיא טיג
 ..ךילגעורעפ ךייא ,ןעמעגעג ךייא ּבָאה ךיא זַא ,טגָאז ,,,טעומש

 | ,טליװ רתיא סָאװ ,טימרעד טוהט
 .טמַאלפעגפױא עגר ַא ףיוא טָאה ןעגױא סװָאקינשַאּפַאש ןיא

 .-ומשורעפ ךלַאּב יז טָאה רע רעבָא ,לרעייפ-תונמחר ןימ 8 סיפע

 | :ץיגָשריא טימ רימ ףױא ןָאהטעג קוק ַא ןוא טעד

 { טע'גרה'רעד רהיא טָאה ןעמעוו--

 ? ךיא ? רעוו--
 ? רחיא--
 .טע'גרהירעד טשינ םעגייק ּבָאה ןיא--

 .טקישרעפ ףךייא ןעמ טָאה סָאװרַאֿפ ַאט !טשיג טעגייק-- = =

 ?ןילַאֿפַאס ףיוא

 ָֿאמ ןייז טימ טכַאלצ רעדיװ ךיז טָאה ווָאקינשַאּפַאש ןוא

 ךעשנעמ ןעטנהעװעג.טשינ ַא ןעֿפלעװ ןופ ,לרעטכעלעג סענד

 .ןעקור ן'פיוא סעקשַארומ ןעצנַאט וצ ןָא-ןעביוה

2 
 יש



 ,ןיייוק ןעקסוזָאקַאטרַאק ןיא גע; לערברעֿפ יי
 רעטעמ א טימ יװ ,שרעדגַא טשינ רימ ןעהעג עגייט ןא--

 קיגשזרַאטַאק יד טגָאזשג רימ ןעכַאה--! סעוועילַאכ יד ןיא
 -ַאטס = ןופ רעסעפ טדער סָאװ קאפ 6 רתיא טָאה סא

 ןוא ןעשנעמ ךופ טייקכילרהירעגנוא עד ןעגעװ ןרעפיצ ףשיטסיט
 יא יי

 55 ףיורַא טשינ ןעמ טאל ,ןעמיש יד סיוא-טדָאל ןעמ דע
 ,קעדראפ | יא 6 טעקינשזרַאשַא|

 1 יז טמוק סע טָאװ ,ןעמעלשוצ ץלַא ןעלעוו ייז--
 | ,דנאה ץ'רעש

 הק "7 ןעּפָאװ ,ןראװ ךיא ראו ,טס'תיפת-לעּפ ןיימ ליב
 טײפ ךכא סאה ,רלעג סָאד ןטפעלששקעװא ןעוירעב ןעטסינאל
 ףיוא טרהעקעגּבָא ןירלּב ךז טָּפה יו--שיט ןמיױא ףךיק ןיא ןעג

 .עגר
 רעד ןטסעזעג "המ ליה יח טײט רעד ןיא טטרקא ןוא

 ,קיגלַאשטאג יושייצ---טעטלירטמס-עיגאלעק
 טָאה ןעמ תעשה ,עטו יבה-לעה "ד םימחר ןעטעבעג םתיא ליה ףה טָאה--טשיג 7 טפשרטשעמ !עידטרקג878 עשעוו--

 יקװ ,טשיגַא םו רָאװ ,טשיג יז טמָארטשעּכ--,טקמפעג טגידלוש יד
 יש סא ,םוטש יד ןעדגיצרעטנוא רימ יז ןעל

 ,טגיגייארעפ ףיוא ךימ ףיא בָאה השקה רהיא וע -
 ןטנעה טראפשעג 2182 ךיז טָאה לעטייוטאמ םס-עינטלעק רעד

 ,ןעֿפַארטשע אי יז ףראדעב ןעמ 18 ,טלאה רע ,םעד
 םף'הנג וצ ךיז טגעװרעד ןעמ | ךילגעמנוא זיא סע םוראוו--

 !ןש טלַאה סע ראװ טָא הָאְנ רעד רעטנוא יה יי ןש
 ףַאמ 8 ןוא טייפשעגסיױא שיגרקנע ףע טָאה ךאברעד רעּכָא

 ,דגאה רעד טימ ןַאװטעג

 טאפ
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 יקַאט ךָאד ןיא סָאד !רהָאיצרַאװש עדלַא וצ יז ןעהעג --
 !ץלַא רעגנוה ןופ ,רעגנוה ןופ

 ןעגיזָאדמעד ןיא - טלעקיווטנע רהעז ןענעז הלוג ןוא הבנג
 ,זיירק

 סיּפע ךָאד ןענעז ןענע'לזגעּב וצ קעװצ ץ'טימ תוגירה רעּבָא
 ,ןעזיירק ערעדנַא ןיא יװ ,רעגינעוו

 ןעמוקעגרָאפ ָאד ןענעז ןעמוק ןיימ רַאפ רעהירפ סָאװטע
 ,תוחיצר ריפ

 -ךעּבירשעּב ןיוש ףיא בָאה היול ןייז סָאװ ,טסינָאלָאק ןייא
 ןופ טע'גרהרעד טָאה ,גני ?רעגיהור, ןוא רעגיסיילפ רעטוג ַא
 ןײלַא ךיז רע טָאה ךָאנרעד ,"ןירעניואווטימ,, ןייז טייקגירעפיוא
 .ט'מס'רעפ

 ַא ןַאמ רהיא ט'מס'רעפ טָאה דנַאטש ןעיירפ ןופ יורפ ַא
 טלָאװעג טשינ טָאה רע סָאװ רַאפרעד ,עטקישרעפ יד ןופ רעױּפ
 רהיא ןערהָאפעגסױרַא זיא סע ןיהואו ,קירעטַאמ ן'פיוא ןערהָאּפ

 .ןעטסינַאלָאק עטקישרעפ יד ןופ "רעטסביל

 "ןירעגיואווטימ,, ןייז טע'גרה'רעד טָאה טסינָאלָאק רעדנַא'נַא
 ,לעטַאריזדַאנ ַא ןוא

 -עּב יד ןופ ד דליב גיטכיר ַא רהעז טיג דרָאמ רעטצעל רעד
 ףיוא "סנירעגיואווטימ, ןוא "ףצניואווטימ , יד ןעשיווצ ןעגנוהיצ
 ,ךילַאכַאס

 -זדַאנ ן'טימ טרָאּפעגנעמַאזװצ ךיז טָאה ?ןירעגיואווטימ, יד
 ,לעטַאר

 !קעװַא ןוא קעװַא לעװ ךיא--

 ןעטלַאהעגניא יז טָאה-!קעװַא טשינ טסעװ וד ,ןיינ--
 | ,"רעגיואווטימ , רעד

 ןעמוקעג לָאמנייא ןילַא לעטַאריזדַאג רעד זיא ,ףוס -לֹּכ-ףוס

 ,עּבַאּב ןייז טסינָאלָאק םייּב ןעמונעגוצ ןוא

 ,ןעדייר וצ טרָאװ ַא ןהָא ,טושּפ ןוא ןעּפָא
 "טסָאּפ, ןיא טרהיפעגקעװַא ןוא ןעמונעג
 | .טֿכעלש רהיא טימ ךיז טסהעגעּב וד--
 טע'גרה'רעד ,געוו ן'פיוא טגָאירעד טסינָאלָאק רעד ייז טָאה



 85 , .ןילַאֿכַאט

 ,רעּפרעק עטוט שרעיײז רעּביא טכַאמעג-קווח ךילקערש ךָאנ ןוא
 ' ,רעסעמ ן'טימ טקָארבוצ ךילּבעטשכוב יז כָאה רע

 | ,(+המשנ ענעגייא יד ןעוועג-היחמ טושמ,ר
 -עג ןעגנַאגעּב זיא סָאװ ,ןעכערּברעפ שטרעפ סָאד ,טצעלוצ

 .אפוג טסָאּפ ןיא ןיוש ןענע'לזג'עב וצ קעווצ ן'טימ ןערָאװ
 ןופ רעּביירש ןעבילגעמרעפ ץנַאג ַא טע'גרה'רעד טָאה ןעמ

 ,סעקינשזרָאטַאק יד
 טָאה "ןירעגיואווטימ}, ןייז ןוא ,דלעג-ןמוװמ טַאהעג טָאה רע

 ,ןעטידנַאב יד טכַארּבעג וליּפא
 טטעומשוצ ךימ ּבָאה ךיא זַא רעּבָא ,חדומ טשינ ךיז זיא יז

 ,ןעטעזעג זיא יז ואו ,רעצרַאק ןיא גיוא-ףױא-גא רהיא סימ
 | :עטלַאגרעפ א ,טגָאזעג יז טָאה

 ןםידש יד ףיױא ,ייז ףיוא ןעקוק וצ סָאװ ָאד זיא סָאװ--
 ,ןעמַאצ ןעמ טּבעל טציא !רעכילצעזעג ןייק טשינג ךָאד זיא רע
 ןוא קעװַא רע טעװ ,ןימרעט םעד ןעגידנע טעװ רע זַא רעּבָא
 ןָאהט ןָאק סָאװ !ןהעז טשינ גױא'נַא ןיא ןיוש םהיא טסעװ וד
 .1דלעג ןעשָארג ַא ןהָא ןערהָאי ערעטלע יד ףיוא טַארּב-שַאנ 8

 : ןעוועג-ףסומ יז טָאה ,ןעגיוושעגוצ ,ןוא
 ָאי וליפא טלָאװ ךיא זַא ןוא ,טע'גרה'רעד טשינ ּבָאה ךיא--

 ףעדעי .טַאהעג טשינ הטרח ןייק ךיוא ךיא טלָאװ ,טע'גרה'רעד
 !ךיז ןעגעװ ןעטכַארט רָאנ ףרַאד

 י,תודמ , עשינילַאכָאס יד רהיא טָאה טָא

 ףימ ןעּבַאה ןעֿפערבױעֿפ ןעגיזָאדמעד ןוֿפ "לעה , ןעֿפילקילגנוא טעד טימ (*
 י"שמרוט-ןעטייק , רעד ןיא ןעפָארטעג ןיוש יז



 רחַאֿפּבָא רעד

 .ןערלָאפּבָא םוצ טיירג זיא ףיש =

 טגעלרעפ זיא סָאװ ,ןעפַאה ןעקסװָאקַאטרַאק םעד רעּביא

 ,עיסעפָארּפ עגירעיורט ַא ךיז טגעוועב ,להעמ קעז טימ

 םולעגמוא עטכַאמעג-ןילַא ףיוא ןוא ןעלטערּב-גָארט ףיוא

 סָאװ ,םיאלוח עשיגרוריכ ערעװש ןעמ טגָארט ןעלוטש עטרעפ

 טרירעּפָא ןעלעװ יז ואו ,קסװָארדגַאטקעלַא ןייק טקישעג ןערעוו

 | | : .ןערעוו

 יד ףױא םיירוסי ערעװש ןופ קורדסיוא'נא טימ ןעשגעמ

 סער רעּביא העיסנא רָאפ ךָאנ ײז טהעטש סע ןוא ,,,רע'מינפ

 ,,.סוגסיוא-םי ןעשרעטָאט ןעשימרוטש

 .פידעגַארטַא בָא ךיז טלעיּפש ןעפַאה ןיא ָאד ךוא ןוא

 ..לעידעמאק-יגַארט א ,ייעידעמאק ַא

 ןוא םיהַא ןילַאֿכַאס ןופ קעװַא-טרהָאפ ךיטָאלַאז עיפאנַא

 ירעפ םעד טימ ,רעגואוטימ רהיא טימ טציא ךיז טנעגעז יז

 | .ןעשטייד ןופ טסיגָאלַאק ןעטקיש

 ײץַארַאכ ןעצנַאגניא ןעמ ןָאק עטֿפישעג סֿכיטָאלַאז עיפַאגָא

 -  .גרעטֿביד ןופ ךעל'תורש ייװצ יד טימ ןעריזירעט

 | ,םי ַא רעצ רעּבָא ,רעטרעװ גינעוו

 ,דגּורג ןײק טשינרָאג טָאה סָאװ ,םיַא

 טשינ ,ןעמָאנ-עגַאידָארּב רחיא זיִא סָאד--"ךיטָאלָאז עיּפַאגַא;

 ,גיליוויירפ ןעמוקעג יז זיא ןילַאכַאט ףיוא .ןעמָאנ רע'תמא רעד

 עגרָאטַאק ףױא ןעוֶָאװעג טקישרעפ זיא רעטּבילעג והיא = |

 ,דלעג שלַאמ ןעֿפַאמ ראה
 םהיא ןענָאק לָאז יז ,עגַאידָארב ןעפורעגנָא ךיז יז טָאה

 .ןערהָאפכָאג

 טשינ טקנעדעג סָאװ ,עגַאידָארּב סלַא טּפשמ'עג יז טָאה ןעמ

 ףיוא טָאה ָאד ,ןילַאֿכַאס ףיוא טקישעגקעװַא ןוא גנומַאטשּבַא רהיא

 - יהרצ עײג ַא טרָאװעגנ רהיא
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 זיא ,עגרָאטַאק ףױא קעװַא ויא יז ןעכלעו בילוצ ,רעד ==
 16 .ןעּברָאטשעג

 ןעמָאנ ןץתמא רהיא טגָאזעגסױא ?ךיטָאלָאז עיפַאגַא, טָאה
 ,םייהַא קירוצ ןרמעקמוא יז לָאז ןעמ ,ןעטעהעג ןוא"

 טָאה ,?ןעריּפַאּפ יד ןעגנַאגעג ןעגעז סע, ןענַאװ זיג רעבָא |
 !טסרַארעּב ךיא ןעסע סיפע ךָאד ןעמ-

 .,טטינָאלָאק ַא טימ ןעפעל לייוורעד טפרַאדעּב עיּפַאג8 סָטה
 | ,"ןירעגיואווטימ, א ןערעו

 .טימ רהיא וצ ןערָאהעג סנהעװעגוא יז זיא ןייוופעלסיב
 ןעמוקַעג ןיא גנולצו 8 רעּבָא--ןעמוקעב ביל םחיא טָאה ,רעגיואוו
 / ,םייהַא ןרהעקמוא "ךיטָאלָאז עיפַאגַא, לָאז ןעמ ,ריּפַאּפ 2

 .הערט יד עיפַאגַא טגנילש--! עשולרַאק ,דנוזעג  ןימ = ליז--
 .יװ ,ןעטוג םוצ .ןעטכעלש םוצ טשינ שטָאֿכ ךימ ןהָאמרעד--,ןער
 ,טָאװרַאפ ָאטשינ רשפא זיא ,רעד

 ראג ךָאנ ,שטייד רעד טרעפטנע--,עקשַאגַא ,דגוזעג טנעז--
 ,ל'רוחּב גנוי

 העש רעבלַאה א ןיא .גערּב ןופ בָא.טמיװש לעפיש סָאד
 ,.ינסָאד ןופ ךיז טזײװ ןעפַאה ןיא ןוא ,קיררצ סע טמוק םורט
 | ,?ףיטָאלַאז עיפַאגַאג

 ךָאב ?ךיטָאלָאז עיּפַאגַא רעסָאװ ! ךיטָאלָאז עיּפַאגא ? יוו--
 רימ ! ךיטָאלָאז עיפַאגא'גָא טרהיפעגקעװַא רימ ןעּבָאה ןערהָאיַארַאֿפ
 טײצ עגנַאל ט ןעמ טָאה רהיא בילוצ !טנעכייצעגסיוא ןעקנעדעג
 ןייק ןעמוקעג רָאנ ןענעז רימ יװ רלַאּב .ןערידנָאפסערָאק שזומעג
 טעװ סע ןענַאװ זיִּב טרַאװעג טשינ ךיטָאלָאז עיּפַאנַא טָאה ,סעדָא
 ,ףיש רעד ןופ ןעפָאלטנַא זיא ןוא ייצילֲאּפ לד רתיא וצ ןעמוק

 טלָאװעג טשינ טָאה ךיטָאלָאז עיַאגַא זַא ,סיוא ךיז טואל
 טָאה ,ןעמוקעב ביל טָאה יז סָאװ ,ןעשנעמ םעד ןופ ןערהָאפקעװא

 דיא ןעמָאנ רהיא רעטנוא ןוא ןעמעב יד טימ ןעטיּבעג ךיז
 ַא טציא טפעל ןוא עגרָאטַאק רעד ןופ יורפ ַא ןערהָאפעגקערמ
 ,(?דגַאלטור ןיא גאס

 ליפא ןעמעג יד טימ ןעטיײג ךיז ןָאק ןעמ זַא ,היאר ַא רהיא טָאה סָא 6
 ,ףערליב עשיֿפַאױגָאטָאֿפ יד ףיוא טקוקעג-טשינ ,,.278
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 -פױרַא טשינ ןפוא םושּב ךיטָאלָאז עיפַאגא ןעמ ליוװ טציז
 .ףיש רעד ףיוא ןעמהענ

 1 ךיטָאלָאז עיּפַאגַא ע תמא יד ךָאד ןיא סָאד רעּכָא--
 -עמרוט יד טגָאז--! תועט ַא ןעועג זיא ץנעי !ָאד יז ןענַאק עלַא
 ,עיצ;;רטסינימדַא

 לָאמ ייווצ--זנוא רַאפ קסע' נָא !ןֶא זנוא סע טהעג סָאװ--
 - ! ךיטָאלָאז עיפַאגַא עּבלעזיד-ןוא-ןייא ןרהעקמוא

 ,גערּב ן'פיוא טקישעגקירוצ ן'עיּפַאגַא ןעמ טָאה
 =ייש ֹוצ טשינ זנוא טרעשעּב ,םינּפא ,ןיוש ,עשולרַאק ,ונ--

 ,טײהַא םוק--,עיפַאגַא טגָאז--,ךיז ןעד
 -עּב--!עקשַאגַא ,ןהעג ךייא טימ ךיא לָאז סָאװ םילוצ--

 רעדנַאנַא ןעמהענ רעסעּב רימ לעװ ךיא--.שטייד רעד ךיז טֿכַאד
 ! עקשַאגַא ,עּבַאּב

 שטייד רעד ךיז טָאה ,רהָאפּבָא רהיא וצ תונלה יד תעשּב
 -עגנעמַאװצ ךיז טָאה רע רעכלעװ טימ ,ערעדנַא'נַא טקוקעגסיוא
 | | ,טכַאמעגּבָא ,טדער

 ,ּפָאק ן'טימ טלעקָאש עיפַאגַא |
 וטסעװ בלּכַא ןוא ןעװעג םלּכ ַא ,עשולרַאק ,וטזיּב בלּכ ַא--

 ! ופט ,ןעּביילּב
 ץימע טיירש--!העטש !וטסהעג ןיהואוו ! עיּפַאגַא ! עיפַאגַא--

 -עּב לעװ ךיא !לעּפיש ןיא ךיז ץעז--,"ץנעגילעטניא , רעד ןופ
 ,ןעמהענטימ רשפא ךיד רע טעװ ,ןַאטיּפַאק םעד ןעט

 ,עלייוו ַא םוא ךיז טקוק עיפַאגַא
 עדלַא וצ ,רהָאיצרַאװש םוצ עלַא רהיא טהעג רעּבָא--

 ןוא ןעפיל יד ףיוא םיוש טימ ,לַאג טימ יז טדער--!טהעג תוחור

 | ,רעטייוו קעװַא-טהעג
 ? ןיהואוו---
 סיוא ךיז טקירד ןעמ יוװ--!ןיהואוו ,יז טייוו חור רעד--

 .ןילַאכָאס ףיוא טייהנעגעלעג ַאזַא ייּב
 ייןעּבעל סָאד טּפַאלקוצ ןיוש זיא לָאמ טירד ַא--לָאמַאֿכָאנ ןוא
 .ףיש רעד ףיא ןהעג וצ ,ןעגעווטסעדנופ ,טייצ
 :ץנירּפ רעשיסרעּפ רעד .,,טגָאז--! ג"ז/ױַאפ ןיוש זיא ץלַא ,ונ--



 ןערעוו םייחרעד ןופ ףירּב יד סָאװ ,ץנירפ רע'תמא'נא

 טּפשמ'רעפ ןיא רע ,"טייהָאז ןיז) יו שרעדנַא טשינ טריסערדַא

 ןעטירד 8 ןענע'גרה'רעד ן'רַאפ רעדורּב ן'טימ ןעמַאזוצ ןערָאװעג

 | רעדורב

 יא טציא ןוא ןימרעט-עגרָאטַאק םעד טגידנעעג טָאה רע

 .עטקישרעפ יד רעּביא לעטַארױדַאנ ןימ ַא רע

 רהָעז ךיז טרהיפ ,תיבה-לעב רעצנַאג א רע ןיא ןעפַאה ןיא

 טנהעװעג זיא סָאװ ,ןעשנעמ ַא ןופ ןָאט א טימ טרער ןוא גנערטש

 | .ןעלעפעב וצ

 ם'תפ םייריש יד וצ.טמהעג סָאװ ,עשזרַאּב עטצעל יד

 ,רעפמַאד ם'נופ ןהעגוצּבָא טיירג ןיוש זיא ,טֿפַארפ

 --!טשינ ןעגידיילעּב סעלעטַאריױדַאנ יד וא ,טגָאז ןעמ--

 ,'ד ןופ--ןעטגַאטסערַא ערעזנוא ןופ רענייא קעדרָאפ ןופ טיירש

 ,ןערהיפ רימ סָאװ

 "בא שירעמהירעּב טרעמטנע--! ןעגידיילעּב ןעמעוו  ,ואוו--

 ,קיגשזרָאטַאק "רעגיה, רעטלַא

 ,ֿבָא-טמיװש עשזרַאּב יד

 סָאד ךיז טרעה לעקירּב ןופ ,ןעטײק-רעקנַא יד ןעגנילק סע

 | :טײױש עדנַאמָאק יד .ףַארגעלעט ןופ ןעשיור

 | !רעדור םעד סטכער -

 רָאכע'גַא יװ רערעדור רעד טרעפטנע--! רעדור םעד סטֿפער--

 ! ןעטלַאה יוזַא--
 ! ןעטלַאה יוזַא--

 גאל טמיווש ןוא ןעפייפ-ןעגעזעג יירד טיג ?לווַאלסָארַאי,

 ,גערּב ןופ בָא םַאזג

 טָאװ ,רעֿכילהערפ אזא ,רעגיטֿכיצ ַאזַא ,קסוװָאקַאסרָאק ,שידָא

 סָאװ ןוא "עגרָאטַאק א וצ ךילנהע טשינ, קוק ןעטשרע ןופ זיא

 .ץומש ןוא ןעדייל ליפיֹוזַא ךיז ןיא רעּבָא טָאה

 .רעלענש ןהעג טמהענ לוװַאלטָארַאי,

 ,טייקטייװ רעגידלעּבענ ַא ןיא ןעקניזרעפ ןעגערּב יד

 יקסוָארדנַאטקעלַא ,"עגרָאטַאק עטכע} יד זיא סיוארָאפ ןוא

 עגינימרעט-גנַאל ןוא ערעװש רהעמ יד ךיז ןעניפעג סע ואװ
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 ..,סעטֿכַאש ,סערדנוט ,סעגייט ,רָאנָא ,קסווָאקיר--רעכערּברעפ
 טגָאז--!ןדע-ןגַא !טשינרָאג ַא ךָאו .זיא קסווָאקַאטרָאק-- |

 זנוא טימ טרהָאפ סָאװ ,עטמַאעּב עשינילַאֿכַאס יד ןופ רענייא
 ךױא זיא סָאד !עגרָאטַאק ַא ךיוא זיא קסווָאקַאטרָאק--.ןעמַאזוצ
 | ? ןילַאֿכַאס

 המדקה 8 זױלּב ןיא ,טלהעצרעד ךייא בָאה ךיא סָאװ ,ץלַא
 וי ,עגרָאטַאק רעטֿכע, רעד וצ

 ,עגרַאטַאק עטכע יד
 ?לװַאלטָארַאי, רעפמַאד ן'פיױא ךיז ןעניפעג ךייא טימ רימ

 .ארטסינימדַא םעד ,טסָאּפ ןעקסווָארעדנַאטקעלַא ןופ ןעפַאה םייב
 יד ךיז טניפעג סע ואוו ,לעזניא רעד ןופ רעטנעצ-טּפיױה ןעוויט
 פאק רעד, טרירטנעצנָאק ןיא סע ואוװ ,עמרוט עטסערג עמַאס
 .ינימרעטגנַאל ןוא ערעװש רהעמ יד ,ה .ד ,;עגרָאטַאק רעד ןופ

 ,רעכערברעפ עג |
 "לװַאלטָארַאי רעפמַאד רעד וצ ָאד ךיז טלעטש לָאמ ייווצ

 עגיזָאדיד טרעװ ָאד ."ןעֿכערברעפ ןוא דניז ןופ ץעפש ַא טימ,
 שנעמוקעג-יינ עלַא יד ךיוא ןערעװ ָאד ,?טצװעדָאלעגסױא , ?עפש ,
 רעגיא טקישעגרעדנַאנּפ ןוא טריטרָאסעגרעדנַאגופ ןעטנַאטסערַא
 | ,ןעזיירק ענעדישרעפ יד

 .אכעב טלָאװ ןעמ יװ טקנוּפ ,ןעדלַאװג טכַאמ ןרָאה רעד
 רעכיג ןעלָאז גערּב ן'פיוא ןעגנונדרָארעפ יד :רעפמַאד םעד ןעל
 | .ןערעוו טֿפַאמעג

 יד ףיוא.טבױה ןוא רניװ רעליופ ַא טוָאלּב סע ,טלַאק
 ,סעילַאװכ

 םֹורֲא ךיז ןעהערד סָאװ ,סעשזרַאּב יד ןעגיוו סעילַאװֿפ יד
 ,גיונעּפָאס קישטגיילק ַא טּפעלש סעשורַאּב עגיזָאדיד ,רעפמַאד
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 ,עיצַארטסינימדַא-עמרוט רעד וצ טרעהעג סָאװ ,לעמישפמאד
 ַא טגעיל ןעגױא יד רַאפ ,גיטעמוא ויא ןעצרַאה ן'פיוא

 יש טגיל 'ואװ-טשינ-ואו ,גערּב רעגימייל .רעגיד'הרוחש-הרמ
 ,עגייט רעגיכעטש טימ טקעדעב ןענעז סָאװ ,גרעּב יד ףיוא

 -רעד--,ןעלעפ;ג ןעטכענ טשרע יא ייגש רעגיזקדרעד--
 רעד ףיוא ףיױרב ויא סָאװ ,עטמַאעּב יד ןופ ץימע רימ טרעלק

 רעּבַא ,ןעגנַאגוצ טעמּכ רָאג ןיוש--,ןעטנַאטסערַא יד ןעמהענ ףיש

 .ייֵנסֲאַד ןופ ןעגָארטעגנָא ךיז טָאה עכורעװַאז יד

 רעדיװ ךיז ןעלעוו ןעגרָאמ ,רעמירַאװ יו יױזַא יא טנייה

 ןוא .ןעדניװ עליופ ,ןעלּבענ ,ןעגילפ עסייוו ןעטפול ןיא ןעהערד

 ."גנילהירפ, ןעפורעגנָא סע טרעװ ָאד ,יגי ףױהנָא זיּב יװַא
 יה 1 יד םורַא ןעלַאװ יד ןעמיוש ןוא ןעסיימש סטֿפער

 ןיא רעסַאװ ןרעּביא ךיז ןעּבױה טָאװ ,ןעזלעפ יירד--רעדירצ

 .םי רעלעקנוט רעגייר רעד סױרַא-טצרַאטש םי ןופ ,הרוש ןייא
 ןעלעקנוט םעד ןיא .ןעטימניא םיװטטּפייל 8 טימ רעװקנַאשז גרַאּב

 .גײרַא רעצראוש רעד ,ליוק א ןופ ךָאל א יװ ,סיוא-טהעז גרַאצ
 ןעמ ןעמעװ רַאפ ןוא סָאװ וצ ,סייװ טָאג ןיא .לענוט ןופ גנַאג

 סָאװ וצ ,לענוט ןעגיזָאדמעד ןעגָאה טפרַאדעב גיטיג ָאד טָאה
 ,גרַאב ןעגיזיר ןימ ַאוַא ןרעּבקעכרוד טפרַאדעב טָאה ןעמ

 ןלעגוט םעד טפרַאדעּב ןעמ טָאה סָאװ וצ--

 ,עוד טימ קסװַארדנאטקעלא טטָאּפ סעד ןענינייארעפ = וצ-- =

 !לענוט ןעגיזָאדמעד ךרוד ץימע טרהַאפ ,סָאװ - ,ונ--
 יז ךרוד ,טרָאד ,געװ רעדנַא'נַא ךרוד טרהָאּפ ןעמ ,ןיינ--

 -רַאב ףיוא ןעמ טרהיפ--ןערהיפ סיּפע ליװ ןעמ זַא רעּבָא .גרעב
 טשיג םתס ןעמ ןָאק לעגוט ן'כרוד ןוא ,ךעלפישפמַאד יא ,סעשז
 ,טהערדעג ןעצנַאגניא זיא רע : ןערחַאפ

 גנֹורהיפנָא רעד רעטנוא טײּברַאעג ןעמ סָאה טענוט = |

 ןעגױא יד ןיא לָאמגייק ,םינּפא ,טָאה סָאװ ,רעה ; סםטנייא ןופ

 טרָאד :ױזַא ץלַא זיא ןילַאכַאס ףױא ,לענוט ןַײק ןהעועג טשינ

 .גַאטסערַא יד רעּפיא םיתבה-ילעג עצנַאג ךיא טציא ךאנ ןענעז
 ןָא-ןערהיפ ןעטײגרַא-גרעּב יד טימ ןוא ןרענעשוניא- גיועג- --ןעט
 -.לשפעב ןעגנומהעגרעשטנוא-שיפ יד טימ } סעלעט 'רטַאמס-עמרוט
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 םעד טימ לָאמנײק ךיז ןעבָאה סָאװ ,ןעשנעמ ךיז ןעגיטפ
 ןעמ טיג ןעטסינָאלָאק יד ןענדרָאנײא סָאד נטגיטפעשעּב טשינ)
 ןעּבעל רעייז ףױא ןעּבָאה עכלעװ ,רעציזעּבסטוג עטמירָארעפ בָא
 ײד וליפא ןעּבָאה ייז סָאװ ,טימרעד טנעֿבײצעגסױא זיולּב ךיז
 םהַאנסױא רעניילק ַא טימ .ט'רטּפוצ טייקשי'תיּבה-לעּב ענעגייא
 ןופ טלקמ-ריע ןימ ַא טרָאװ ןופ ןיז ןעלופ ןיא ןילַאֿפַאס  זיא

 טשינ ךַאז ןייק וצ ןענעז סָאװ ,ןעשנעמ ,ס'לזממילש ענעדישרעפ
 רעד .ןעּבעל ןופ ןערָאװעג ןעסױטשעגסױרַא ןענעז סָאװ ,גיהעפ
 ,טָאה ,ןעלענוט ןעיוּב ןָאק רע זַא ,ןעוועג-רעשמ טָאה סָאװ ,שנעמ
 וצ ,ךַאז יד טנָאקעג טשינרָאג ,רעגייטש ןעשינילַאֿכַאס ן'פיוא
 -וט םעד ןעמ טָאה ,לָאמעלַא יװ .ןעמונעג ךיז סָאה רע רעכלעוו
 רעד ןוא לָאמַא טימ ןעטייז ייווצ ךרוד ןערהיפכרוד ןעמונעג לענ
 ךיז ןעלָאז רעטייּברַא סעיטרַאּפ עדייב זַא ,ַאזַא ןעוועג זיא ןוּבשח
 ןוא רהעמ ץלַא ךיז ןעּבָאה ןעשנעמ יד רעּבָא .ןעפערטנעמַאזוצ

 טשינ ךיז ייז ןעּבָאה ןעפערט ןוא ,גרַאּב ןיא ןעּבָארגעגניא רהעמ |
 ןענעז סעיטרַאּפ .רעטײּברַא יד זַא ,רָאלק ןעװעג .ןעּפָארטעג
 טָאה ,קילג םוצ .ןעגעװ ערעדנװעּב ןיא ןעגנַאגעגרעדנַאנופ ךיז
 .ץֹּב זיא סָאװ ,שנעמ ַא ןענופעג סעקינשזרָאטַאק יד ןעשיווצ ךיז
 .ַאט רעד ןעװעג זיא סָאד ;טיײּברַא ןימ ַאזַא טימ ןעוועג טגַאק
 -ור ץנַאג ןעגנללקרעפ לָאמַא טָאה סע ןעמָאנ סעמעוװ ,,ל רָאיּמ
 יד ,ןערָאװעג ןעסעגרעפ טשינ ךיא טציא ךָאנ זיא ןוא דנַאלס
 -נוא ךרוד .החגשה ןייז רעטנוא ןעּבעגעגּבָא ןעמ טָאה רעטײּברַא
 ןעגנולעג רעטיײּברַא יד ןיא עצַארּפ ןוא ןעגנוגנערטשנָא ערעיוהעג
 רָאדירָאק ַא טרעױּבעגֿכרוד טָאה ןעמ ,תועט םעד ןעטכיררעפ וצ
 ןענעז סָאװ ,ןעלענוט עּבלַאה ייװצ יד טגינייארעפ ןוא טייז ןיא
 ,ןעטייז עגעדישרעפ ןיא ןעגנַאגעגרעדנַאנופ ךיז

 ."גנודָאלסױא, רעד וצ ןערהעקמוא רעּבָא ךיז ןעלעוו רימ
 ןעמ טָאה גנולייטּבָא רעטשרע רעד ןופ ןעטנַאטסערַא יד

 .הרמ יד וצ וצ ךיז ןעקוק ייז .קעדרָאפ ן'פיוא טרהיפעגסיזרַא
 .ןעגערב עגיד'הרוחש

 ןערעװש ןעטשרע םעד ,םינּפא ,יײז ףױא טכַאמ ןילַאכַאס
 טרעדורוצ ,טשימוצ סיוא-ןעהעז ייז .קורדנייא
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 | סעילימַאפ יד טיול סיוא יז טפור ןעמ
 --.ריציפֲא'נא טעװעדנַאמָאק--! םלוע ,ךיז טצעז טציא ,ונ--

 עשזרַאּב רעד ףױא ךיז טצעז, טסייה סָאד
 הינק יד טגיּברעפ לָאמַא טימ עלא ןעּבָאװ ןעטנַאטסערַא יד

 ,קעדרָאפ ן'פיוא טצעזעגרעדינַא ךיז ןוא
 | ,הפרח א ןוא רעטֿכעלעג א

 -רעפ ךיז ןוא ןערעװ טעװעדליװרעפ ןעמ ןָאק טייװ יזזַא
 ,ןעריל

 רעד ףױא ףיש רעד ןופ ךיז ןעזָאל סעקינשזרָאטַאק יד
 יד .עצײלּפ ןפױא ךעלקעז טימ ערעדנַא יד ךָאנ ענייא עשורַאב

 סָאװ ,יד ןךיא ךיז ןעגיװ ןעטנַאטסערַא יד ,ךיז טגיוו עשזרַאּב
 ןיוש ךיז ןעּבָאה ײז תמחמ ,סיפ יד ףיוא ןערָאװעג ךַאװש ןענעז
 רענייא ןעלַאֿפ ןוא ןהעטש טשינ ןענַאק ,טגעװעּב טשינ גנַאל
 .טדָאל ןעמ ,ןעדָאלעגנָא ןיוש ןיא עשזרַאּב ןייא ,ןעטייווצ ן'פיוא
 / ןוא טעּפָאט ןוא ךיז טזָאלג עלעפישפמַאד סָאד ןוא .עטייווצ ַא ןָא |

 ,ןעפַאה םוצ סעשורַאב עגידנעלסיורט ןוא עגידנעגיו יד טּפעלש
 טפיול ףיש רעד וצ ןוא ,טקורעגסױרַא םי ןיא טייװ זיא סָאװ
 טלעקַאװ ןוא עלעפישפמַאד טײיװצ א סעילַאװֿפ יד רעּביא ןיוש
 וצ-טהעג גנודָאלסױא יד ,רעטייװצ רעד ףיוא טייז ןייא ןופ ךיז
 ןופ ,טנעמָאמ רעטסרעװש עמַאס רעד ןָא-טמק סע ןוא לענש

 -וצ ףױא ,עיסעצַארּפ עגיד'הרוחש-הרמ ַא ךיז טגעוועג טערַאזַאל
 .גָארט עמעװקעב טשינ ןוא ןעלוטש עגיד'הנושמ עטּפַאלקעגפיוג
 -רעפ טימ םירױטקָאד .עקנַארק יד סױרַא ןעמ טגָארט ךעלטעכ

 ףיוא .,עיסעצָארּפ רעגױשדרעד טורַא ךיז ןעהערד רע'מינּפ עטגרָאז
 ,ףרואוורַאפ א טיפע גיטנעק ויא רע'מינּפ ערעייז

 ! םיאלוח רַאפ ןעלטימ-גָארט ןענעז סָאד ןוא
 רַאפ סָאװ ,עטעשטומעגסיוא'נַא רַאפ סָאװ ,לעמיה ןיא טָאג

 טציא טקוק יז ןופ סגײא !עקנַארק יד יב רע'מינּפ עכילנייפ ַא
 .רעפ טכיזעג סָאד .ןעדנובעגמורַא ּפָאק רעד .רימ ףיוא ךיוא
 םירוסי ןופ קורדסיוא ןעטרעווילגרעפ ַא טימ ,תמ ַא ייּב יװ ,טפרַאש
 עכלעװ ןיא ,ןעלַאפעגנײא ןעגױא יד .םינּפ ןעסקעװ א .,ןייּפ ןוא
 לרעייפ ססוג ַא יװ טקנופ ,סירַא םיוק-םיוק טֿפײל ןעבעל סָאד



 .ש טי װ ע ש ָא רָא ד .ח 101

 -יד ןוא עסַאלּב ,ןעּפיל ענייז ןופ ,לעטכיל ןעטנערצעגסיוא'נַא ןופ

 ןימ ַא סיפע ,ןערעה םוצ םױק ץכערק א סיורַא ךיז טסייר ,ענ
 ,ץפעד קד ןעמאד

 -וָאקַאסרָאק ןופ םיאלוח עשיגרוריֿפ בורייפילע ןענעז סָאד
 ליײוװ ,רֶעהַא ןערָאװעג טקישעגרעּביא ןענעז סָאװ ,טערַאזַאל ןעקס
 ץכילטע .רעמיצ-סנָאיצַארעּפָא ןייק ָאטשינ זיא קסוװָאקַאסרָאק ןיא
 -לֶע סָאװ ,עיצַארעּפָא רעד ףיוא ןיוש ייז ןעטרַאװ טייצ ןעטַאנָאמ
 טייצ יד רעּבָא .רעהירפ טָאװ ןערעװ טכַאמעג יז ףרַאדעּב בור-יּפ

 טנעפעעג טעװ סע זיּב ןעטראװ ףרַאדעּב ןעמ ןוא קעװַא זיא
 יד ןעּבױהפױא טעװ שנעמ רעטוג רעסָאװ ,עיצַאגיװַאנ יד ןערעוו
 -געווטיונ רעֿכילקערש רעד--טייקגידנעוטיױנ רעד ןעגעװ ענַארפ
 םייּב ןעכַאמ וצ--טייקגידנעווטיונ רעגידנעיירשלעמיה רעד ,טייקגיד
 ןעװ !לַאז-סנָאיצַארעּפָא םענעגייא'נא טערַאזַאל ןעקסוװָאקַאסרָאק
 ,עקנַארק יד זַא ,טימרעד ןעריסערעטניארעפ ןיוש ךיז ןעמ טעװד
 -עּב טשינ ןעלָאז ,סעיצַארעּפָא ערעװש ןיא ךיז ןעגיטיונ עכלעוו
 ךיז לייװרעד ןוא ףיש רעד ףױא ןעטרַאװ ןייו'מישדח ןעפרַא
 -עד ןעלעװ ןעדייל ןוא םירוסי עטסיזמוא ליפיװ ןופ ! ןעשטומ

 "על ליפיו ,עקנארק עכילקילגמוא יד ןערעװ טעװעטַארעג טלָא
 ! ןערעוו טיהרעפ ןעלעוו סב

 טגָארט ּפַארט ןעגיד'עּפושמ טעמּכ ,ןעטהערדעג םעד רעּביא
 ײז טגָארט ןעמ ;עשורַאּב רעגידנעגיו רעד ףיוא ּבָארַא ייז ןעמ
 -נַארק יד רעּבָא ,םירױטקָאד ןופ החגשה רעד רעטנוא ,עילָאװַאפ
 ,םירוסי עסיורג ךָאד ןעּבָאה עק

 -עמרוט עקשטיניילק סָאד .טגידנעעג זיא גנודָאלסױא יד
 ,ןײרַא ןעפַאה ןיא זנוא טגנערּב לרעפמַאד

 -ַארטסינימדַא םוצ ךיז טנהענרעד רהיא ןַא ,ךיז טלהיפ סע

 טוג רהעז זיא ןעפַאה רעקסווָארדנַאסקעלַא רעד .רעטנעצ ןעוויט
 -עזייה ןעש ַא ןַאהרַאפ .םרוט-ןעלַאנגיס ַא ןַאהרַאפ .טנעדרָאעגנייא
 יד ןעמהענוצפיוא ףיוא עדנַאמָאק א ןוא עירָאלעצנַאק א טימ ,על
 -עג ַא סימ .לרעפמַאד ן'פיוא ןעטרַאװ סָאװ ,סעקינװָאנשט ה"ה

 ןערָאװעג טקַאהוצ ןעפַאה רעגיזָאררעד ןיא קירוצ טייצ רעסיו
 רעד ףליהּוצ ןעמוקעג רעדיװ זיא ָאד רעּבָא ,ןעלקיטש ףױש
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 -.םינינע עשינֿפעט ןיא רעטער רעד ,ןילַאֿכַאס ןופ רעטער רע'תמא

 טיּבעגרעּביא ןיש טָאה רע ,ל 'ה ,קינשורָאטַאק רענעזעוװעג רעד
 גידגעטש ןױש ןיא ןילַאכַאס ףיוא ,'גירעהעג "וו, ןעפאה םעד
 יװ טשרע ךַאנרעד ןוא זיא:סע-יו ןעמ טֿכַאמ הליחתכל :יוזַא

 סעּבָארּפ ןייק ןעֿכַאמ טשינ יקַאט ןעמ לָאז סָאװרַאפ ןוא ,גירעהעג

 גונעג ָאד ןענעז דנעה.רעטײּברַא :ןײרַא טלעװ רעד ןיא טַאלג

 -עג רימ ןענעז לָאמ םענרעצליה םעד טימ ,עטסיומוא וצרעד ןוא
 | ,גערפ םוצ .ןעגנַאג

 ףעד ןופ סעקינשזרָאטַאק יד ,טײּברַא יד טנערב לָאמ ן'פיוא
 גזוא ןופ רעהירפ ךָאנ ,.סנעטסַאק ,קעז ןעפעלש ?עמרוט רעיירפ ,

 -ידַאלװ ןופ תורוחס טכַארּבעג טָאה סָאװ ,ףיש ַא ןעמוקעג זיא
 . ןוא ךעלטסעק ערעיײז ףא ןעציז רעמהענּבָא-טֿכַארפ יד ,קָאטסָאװ

 .גנוטכַא קרַאטש ןעּביג
 טיפע ןענע'חקל'וצ טשינ לָאז ןעמ--
 .ןָאק יז סָאװ ,טּפעלש עמרוט עשירעלטעב יד
 =עג גישטיווק 8 ךיז טרעה--!לעטַאריזדַאג ,לעטַאריזדַאנ-

 ףעסעמ ַא טימ שגעמ ַא טּפַאכעגנָא טלָאװ ןעמ יװ טקנוּפ ,יירש

 -ואװ ,העז ,גנוטכַא טשיג וטסיג סָאװ !לעטַאריזדַאנ--,זלַאה םייב

 וטזיב סָאװ !ןערעװ רע לָאז טע'גרה'עג ,קַאז םעד רע טּפעלש ןיה

 וזָאנ רעד רעטנוא היד טע'כנג ןעמ זַא ,לעטאריודאג א רַאֿפ ריפ

 !לעטירטַאמס םעד ןעגָאלק ךיז לעװ ךיא

 ;רעניװַא ןוא רענױזַא וד ,קַאז םעד וטסּפעלש ןיהואוו--

 זַא ,טסואועג טשינרָאג ּבָאה ךיא !םהיא סיי חור רעד--
 "א םהיא ףרַאדעּב ןעמ וַא ,טניימעג ּבָאה ךיא ,רעגייז זיא סָאד

 !טע'גרה'עג ןײלַא רעװ ןוא קַאז םעד ריד ַאנ ,ןיהא ןעגָארטרעּב
 !ּמָאק ןייד ףיוא הלפמ ַא .היח יד ןעירשוצ ךיז טָאה

 ! טימגג---

 ,סאז םעד קעװַא געל !קעװַא-געל קַאז םעד קעווט-געל--
 ,טייז רעדנַא'נַא ןיא יײרשעג 8 ךו טרעה--!ריד ןעמ טגָא

 א סיפע םאטנַאל ףױ טנעװעפ הלהּב רעגױָאדרעד ןיא

 ,טקרעמעּב טשינ םענײק טלָמִה רע יװ טקנופ ,ןױשרַאּפ רענדָאמ
 טּפַאֿכ דנעװייל ןעשיטנַאטסערא ןערהג ןופ לעטנַאמ רעד
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 עגנַאל יד -,רעהיצרעּביױא ןעשי'חלג ַא וצ ךילנהע ,סעטַאיּפ יד ןיּב
 עיולּב.ירג יד ,דניװ ןופ ןעזָאלּבוצ ןענעז רהָאה עדנַאלּב-לעה
 זיא םינּפ ן'פוא .לעמיה םוצ טצָאלגרעפ ןענעז ןעגיוא ערָאלק
 רע יװ טקנוּפ .זַאטסקע ןעמורפ ןופ קורדסיוא'נַא טרעווילגרעפ
 טלַאה דנַאה ןייא ןיא .ןעלמיה עטייו יד ןיא טָאג ןהעזעג טלָאװ
 םוצ יװ ןעגיוצעגסױא ןזיא עטייוװצ יד ,לעגייווצ-עברעוו א רע
 ןופ ןעגָארטעגקעװַא ןעצנַאגניא ךיז טָאה רע .ןעצימע ןעשנעב
 סע סָאװ ,טשינ טהעז ןוא טשינ טרעה ,המשנ רעד טימ ןענַאד
 ַא ןיא ןעניפעג ךיז טלָאװ רע יװ טקנוּפ ,םהיא םורַא רָאפ-טמוק
 טהיא טעכרוטש ןעמ .ןהעזעג טשינ םענייק טלָאװ רע ואוו ,רּבדִמ
 ,טשינ סע טקרעמעּב רֶע ןוא

 ןיוש וטסלָאװ יַאֿכענ !העג ןײהַא דרע רעד ןיא ו-ו-וא--
 ! ןעּגרָאטשעגקעװַא לָאמא

 ,װעצנַאזַאק רעקנַארק-גיטסייג רעכילקילגמוא רעד זיא סָאד
 רעטניװ ייס ,רעמוז ייס ,עינַאמ רעזעיגילער ַא ףיוא טדייל רע
 ןעגנַאל ַא ןיא ,טקעדעּב טשינ ּפָאק םעד ,יױזַא םורַא רע טהעג
 -עגפיוא ךיוח ַא טימ ,רעהיצרעביױא ןעשי'חלג ַא וצ ךילנהע ,דנּב

 ןענעז סָאװ ,םיכורק עמירַא ענייז ,דנַאה רעגידנעשנעּב רענעּבױה
 "ל'שודק, םעד טָא ןופ ןעּבָאה ,ןילַאֿכַאס ןייק םהיא ךָאנ ןעמוקעג
 ןוא םהיא רעטניה טהעג ןעמ .הסנרּפ עלעקיטש ַא טֿכַאמעג ךיז

 ,םינּפ ןייז ןיא ,"ןַאמ ןעֿכילטעג, ַא רַאפ הבדנ ַא טעּב ןעמ
 ןעשגעב םוצ דנַאה רענעּבױהעגפױא רעד ןיא ,רוגיפ ןייז ןיא
 טלָאװ רע יװ טקנוּפ ,גנַאג םענעטסָאמעג ןוא ןעֿכילרעיײּפ ןייז ןיא

 -רַאֿפ זיא ,ליצ ןעגיטכיו ןוא ןעֿפױה ַא רהעז סיּפע וצ ןעגנַאגעג
 -עטסעיַאמ וליפא ,טליװ רהיא בוא ,ןוא סעגידנערהיר סיּפע ןַאה
 יא סָאװ ,ןעשנעמ ןעגיזָאדמעד ןעשיווצ טסַארטנַאק רעד .סעשיט
 רעד ןוא ,טלעװ רעניזָאדרעד ןופ טייו המשנ רעד טימ קעװַא
 זיא טסַארטנָאק רעד--עמירָא ןוא עכילקילגמוא ןופ םורָא הלהּב

 ,רעסיורג ַא רהעז
 ןעגנילק עגײד סואמנ סָאד טױרעהעג ךיז טָאה לָאמ קע םייּג

 א רעטנוא ןעטייק ןיא ןעטנַאטסערַא ןעטייּברא ָאד ,ןעטייק ןופ

 | .ךַאװ רעטנעפָאװעּב
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 ןעֿכױה ַא וצ טַאדלָאס ַא טיירש--! ןעזיוה יד ּבָא-עיליּפש--

 -ֿפש ןעויוה יד--,םינּפ ןעגיד'הרוחש-הרמ א טימ רעיופ ןעגידרעב

 | !ריד ןעמ טגָאז ,םָא-עיל

 גיהור רענעי טרעפטנע--,טסליוװ וד בוא ,ּבָא ןײלַא .דניב--

 תעשּב ,רע טיירש--!טשינ ךיז גָאלש ,וד ,ע--,גיטליגֿכײלג ןוא

 .וטסגָאלש סָאװ -.סקיב ן'טימ ךרוטש א םהיא טיג טַאדלָאס רעד

 בױא ,ןעטיײז יד ןעקַאהוצ ךױא ריד ןָאק ןעמ ןוד ערעילָאל ,ךיז

 {טסליװ וד
 ,ןעמעלַא ,ןענעיגרה'סיוא ןעמעלַא ָאד ךייא ףרַאדעּב ןעמ--

 !ןהעג עלַא רהיא טלָאז דרע'רד ןיא ,ָאד טגעז רהיא ליפיו

 טלָאז טעליקעגסױא ,טױרּב ענָאיזַאק ןעסערפ רָאנ טנעק רחיא

 טױר ,טַאדלָאס רעד ךיז טלעדיז--! ענעטלָאשרעפ ,ןערעו והיא

 יד קינשורָגטַאק םעד ןעדניּברעדנַאנּפ ךיז טמהענ ןוא סעּכ ןופ

 ,םישוּבלמ עטשרעטנוא

 --תֹזַא טפרַאדעּב רעהירפ וטסלָאװ ,רעסעּב זיא ױזַא טָא--

 ,קיגשזרָאטַאק רעד גיהור ץלַא ךיז טדער
 טגגערּב ,רעגיטליגֿפײלג ַא ןוא רעגיהור ַא .,ןָאט רעגיזָאדרעד

 ןָאט רעגיזָאדרעד .טַאדלָאס םעד םיִלּכ יד ןופ סױרַא סרעדנוזעּב

 ,ףױא םהיא טגער ןוא םהיא טעצעה ,םהיא טגינייּפ

 טגעלעגוצ טשינ ּבָאה ךיא ןמז-לפ ,גייווש ! רעסעּב גייווש---

 יי | יד אה א

 .ןעגָאלש ךיז ןענָאק סָאװ ,ענױזַא גונעג ןַאהרַאפ--
 ןופ רעטנוצ יװ טיור ,טַאדלָאס רעד ןיוש טיירש---! גייווש--

 םהיא רע טעיליּפש דנַאה ןייא טימ :גנוגנערטשנָא ןוא ןרָאצמירג

 םעד ןעטלַאה רע זומ דנַאה רעטייװצ רעד ןיא ,ןעזוה יד ּבָא

 ! גייווש-- ,סקיּב
 ,קיגשזרָאטַאק רעד רעדיװ טיירש--!טשינ ךיז גָאלש וד--

 ן'טימ ןיירַא טייז ןיא ךרוטש ַא ןעמוקעג לָאמַארעדיװ טָאה סָאװ
 | .טקיּב

 ןופ ןערָאװעג ןעסיױטשעג קרַאטש זיא טָאװ ,לעדנַאגַאװ ַא

 -ַאװ ןיא ,יײרעּפַאלק ןוא שירעג טימ לָאמ ן'פיוא טפיול ,לעגרעב

 לעדגָאגַאװ ן'רעטגיה .ןעטייק ןיא ןעטגַאטסערַא ןעציז לעדנַאנ



 "ש טי װע שא רָא ד .ח | | 18

 רע טלַאה גָזה ןייא ןיא ,תוחּכ עלַא טימ טָאדלָאס-ךַאװ א טפיול
 םעד וצ רע טקירד רעטייווצ רעד טימ ,לעניש ריפ חױלאּפ יד וצ
 .לעסקַא םוצ סקיב

 | םידש ,עיל {וװַאּפ--

 ,ןעפיולכרוד ךיז טסעװ ,השק'שינ--

 .טימ ךעלגעוו ,ךעלרהופ ןעהעטש לָאמ םוצ רהָאפוצ םייּב |
 -עלַא ןעצנַאג ן'פיוא .סעלזָאק יד ףיוא טרעשטוק-טעקינשזרָאטַאק

 יד ןופ ןַאמרהופ ןייא ןיולּב ןַאהרַאפ ןיא טסָאּפ ןעקסװָארדנַאסק

 ּבידנעטש טשינ ךיז טגיטפעשעּב רענעי ךיוא ןוא ןעטסינַאלַאק

 -ַעג טשינ יצ ,ךילטפעשעג יצ .טשינ ךיז טניול סע--טימרעד

 רַאפרעד .ןערהופ ענָאיזַאק ףיוא גידנעטש ןערהָאפ עלַא--ןילטפעש

 צ'תמא יד ָאד טָאה סע רעװ טָא .דרעפ יד גונעג ָאד ןעדייל
 רעד רעּביא רדסּכ רָאנ וטסרעה גָאט ןעצנַאג ַא ,טײברַא-עגרָאטַאק

 ןוא ךעלעקעלג ןעגנילק סע יװ ,קסװָארדנַאסקעלַא ןופ סָאג-טּפױה
 עטמַאעּב ה"ה יד טימ,; סעקיָארט יד רליו ךיז ןעגָאי סע יװ

 -רעד ףיוא טייּברַא יד ןעכָאק ָאד .זומ---,ךיז וטסרעלק--.,טָא

 ",.לוניא רעגיזָאד

 ,טרעפטנעעג יז ןעטלָאװ ,דרעפ יד ןעגערפ לָאז ןעמ ּביוא

 .ןעשנעמ עגיטעט רהעז ןענעז עטמַאעּב ה"ה יד זַא
 טָאה סָאװ ,עּפורג עגיד'הנושמ ַא רַאפ סָאד ןיִא סָאװ רָאנ

 יו טקנוּפ ,לַאטש םענָאיזַאק ַא ןופ דנעװ יד ייּב טצעזעגסיוא ךיז
 =יז יז :רעדניק ,ןעיורפ עגנוי ,טייל עטלַא ,ןעטסינָאלָאק .עּפורג ַא
 ,דנעה יד ןיא סנעשיק טימ ,קעּפעג ףױא ,סנעטסַאק ףיוא ןעצ

 ,סטוג-ןוא-ּבָאה ןעגידֿכעּבענ ןעמירָא ןעצנַאג םעד טימ ,טימלצ טימ
 ,ןימרעט-עגרָאטַאק םעד טגידנעעג ןעּבָאה סָאװ ,יד ןענעז סָאד
 -םירעױּפ , ןיא ןיײרַא ןענעז ,ןימרעט-ןעטסינָאלַאק םעד טגידנעעג
 -עטַאמ ן'פיוא , ןערהָאפוצטױרַא טכער סָאד ןעמוקעּב ןוא "דנַאטש
 (ןעיירפ ןוא) ןעיירפ-טשינ ןעדעי ןופ םולח רעטסמיטניא רעד :"קיר

 -קעװַא טושּפ יװַא רעדָא טפיוקרעפ .ןילַאַֿאס ףיוא רעניואוונייא
 ןופ רעהַא ןעגיוצעגפיונוצ ךיז ייז ןעּבָאה ,ךעלזייה יד ןעפרָאװעג
 -גגַאל רעד ,רעטשניװעג "עד .םיבושי עטסטייוװ ןוא עטסטנהָאנ יד
 ףדסּכ טגעלפ סָאװ ,גָאש רעד ,ןעמוקעג זיא גָאט רעטרהעגעּב
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 ,לעוגיא רענעטלָאשרעֿפ רעד ףיוא ,ָאד ןעּביילּברעפ ןוא "ףי ןעצעז, סָאד ןעזלכרוד ,הלילח ,ייז ןעלעוו רעמָאט ,טסגנַא-ןוא קערש ןיא ,דנעה יד ףיוא ףעלע'םוע עקשטיניילק טימ ,ןָאהטַעגנָמ טפטלש ,טסָארפ ןוא דניו ןיא ןערהירפ ָאד ןעלעװ יז ןוא ןעמוק ןעפרַאדעּב יז ןעװ ,ייז טגָאזעגנָא טשינ ןוא ןעוועג-חירטמ טשינ ךיז טָאה רעגייק ,םעד ןעגעוװו רעהירפ יז .ןעגָאזוצנמ ןעועג-חירטמ טשינ ָאד ךיז טָאה רעגייק .רעהירפ טשינ ,םור גָאט 4 ןיא ןענָאק טשרע ךז ןעמ טעװ ןעצעז ןוא ,ףיש רעד ףא ןעצעז ןענַאק ךיז ןעלעוו יז ןעו ,טשינ ןעסייוו ןוא ,טלעק ןופ יולּב ,עגירטיצ ,ָאד ןעציז יז ןֹוא ,ןעגילפ עסייװ ךיז ןעהערד ןעטפוק ןיא ,טפייפ דניוו רעד .רהָאװ ן'פיוא ייס ןוא ףָאלש ןיא ײס ןעגיוא יד רַאֹפ ןעמוק
 }טסָארפ ַאזַא ןיא רביק ַא ןעגיװנָא ןעד ןעמ ןז ,ףעגיצראהגעיל = ,טלטק-- ,טגירעגנוה ַא ,ןערהָארּפרעד טרעװ סע ,עלע'םוע'בַא ,דניק לעציפ ַא :ךָאד טסהעז ,דניק סָאד ןעגיובפ ױָאנ ףרמדעפ - ךיא--,עבאב ַא ךיז טעּב--,דניק ץטימ ןײרַא ךימ זָאל ,רעגיצראהבעיל--
 .עּפורג ירנערהרפרעּפבלַאה רעגיוָאדרעד וצ ןהעגוצ רימָאל ."גָאט רעטשגיוועג רעד זיא סָאד טָא
 ?גנַאל ןיוש ָאד טציז רהיא--
 .ןעזייו טעװ (קֿפטסָאװיד .ַאלװ) קָאטסידַאלװ סָאװ .ןעּבעג ןיוש טעװ טי וו = ,וג-- ?ןקירעטַאמ ן'פיוא ,ןָאהס ןעטרָאד רהיא טעװ סָאװ 2 ,..עידָארָאגַאלגָאקָאסיװ עשאוו ,קירעטַאמ  ן'פיוא .,ָאי-- {קירעטַאמ ן'פיוא ,טציא רהיא טױהָאפ ןיהואוו ןוא-- ,ןענע'חקל'וצ דלַאב טעװ ןעמ ; ןעכַאז יד ןופ ןעטערט .ּבָא טשינ ןָאק ןעמ רעּבָא ,ןערהָארפרעד ןערעו רימ ,ףיש רעד ףיוא ןעטרַאװ ריפ זַא ,ןָא-טֿפעג ןופ ךעג ,ןָא-ןעטמעג ןופ--
 ןעּבעג טעװ טָאג יװ ,,,ןילַאֿפַאס טשיג יבא ,רעסעב ן'"ז טעװ ןעטרָאד ז8 ,סױא ןנוא יה טמוק ןעגעווטסעדנופ-- ;ןָאהט וצ סָאװ ָאטשינ אפוג עגיטרָאד יד רַאֿפ ךָאד זיא ,קָאטס -ָאווידַאלװ ןיא ,טניימ רהיא יוװ ,קירעטַאמ ן'פיוא רע3--
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 ?וטסָאה געװ ז'פיוא דלעג ןוא ,ונ--
 ,לּבור יירד ּבָאה ךיא--
 יירד ןופ רערעיײט ךָאד טסָאק ןײלַא טעליב רעד רעבָא--

 ,לּבור
 -ָאל טעװ ןוא ןעבָאה-תונמחר ןַאטיּפַאק רעד טעװ רשפא--

 ,רעלעוולעװ ןעז
 טָאה ןַאטיּפַאק רעד .טשינג ךָאד ןָאק ןַאטיּפַאק רעד רעֶּגָא--

 ,ףירָאט ַא
 -רעד ףיוא ?ןערעװ טקיטשרעד ָאד רימ ןעלָאז ,סָאװ זיא-- = |
 !ןערעװ טקיטשרעד לעזניא רענעטלָאשרעפ רעגיזָאד

 ףוא ָאד ךיז טרעה--,טעליּב א ףיוא טקנעש ,תונמחר טָאה--
 ,טרָאד

 ,רעלטעב ייּב ןעלטעּב רעלטעּב

 ףױא ןקז ַא טציז ,ןעמעלַא ןופ טדיײשעגּבָא ,טייז רעד ןיא
 ןוא דניק ןיילק ַא יו טעּפילֿכ ,טנייוװ ןוא טלעקעז ןעקשטיניילק ַא
 -י'חרזמ םענערָאװעג-ױלּב ןייז רעּביא ךיז ןעלקייק ןערהערט יד
 ,םינּפ ןעש

 .ןרעטלַא ,וטסנייוו סָאװ--

 -ןצ  םייהש סָאװ טימ דלעג ןייק ָאטשינ ,לרעטָאֿפ ,דלעג--
 / .ןערהָאפ

 ןעגױָאדמעד ףױא טרַאװעג רע טָאה רהָאי גיצנַאװצנואיירד
 -ןכַאס רהָאי גיצנַאווצנואיירד ,רהָעי עגנַאל גיצנַאװצנואיירד גָאט
 ,עגרָאטַאק עשיניל

 -נואפניפ רהָאי ַא טימ .שטיװָאדוג-ּפָאקַא זיא עילימַאפ ןייז
 -לֵא רעקשטיניילק רעֿכילקילגמוא רעד טָא טָאה קירוצ גיצנַאװצ
 ַא ,אמתסמ ,טלָאמעד רָאנ ,דניק ַא יװ ,טציא טנייװ סָאװ ,רעט

 ,לעריימ ַא סיּפע ןענע'בנג'סורַא ןעפלָאהעג ,גנוי-גרעּב רעװַארּב |
 -עג טוג ,אמּתסמ ,ןוא רעגָאיכָאנ ַא ןיא ןעסָאשעג רע טָאה ייּברעד
 -יירד .ןילַאֿכַאס ןייק ןעמוקעג ,ךילריטַאנ ,רע זיא ךָאנרעד .ןעסָאש
 גָאט ןעגַאדמעד ןעגעװ טמיורטעג הע טָאה רהָאי גיצנַאװצנוא
 טָאה .ןערהָאפוצקעװַא ףיוא עקיפָאק ַא וצ עקיּפָאק ַא טרָאּפשעג ןוא
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 טגָאו ,רֶעהַא ןעמוקעג זיא ןוא לּפור גיסיירד ןעּפילקעגנָא רע
 :םהיא ןעמ

 ףרַאדעּב לּבור גיצנַאװצנואפניפ טרעדנוה .טשינ גוט סע--
 ,ןעּבָאה ןעמ

 -גיק ,ּבײװ א ,רעדירּב ךיא ּבָאה עינרעבוג רענַאװירע ןיא--
 ךיימ ףיוא ןעּברַאטש ליװ ךיא .ענעטקַאװרעד ,אמתטמ ,ןיוש רעד
 | ,רעטלַא רעד טנייוו-- ,דרע

 / =ענּבָא ןענעז סָאװ ,רע יװ ,ענױזַא ָאד ןעגעז לימיוו ןוא
 ןהעד ךָאנ ךילגעט- גָאט טצכעלעג ,עינָאלָאק ןוא עגרָאטַאק ןעוו

 .ןעגיזָאדמעד ףיוא?טרַאװרעד זיא-סע-יוו ךיז ןעּבָאה יז זַא ןוא ,םייה |
 | .;ייֵז ןעמ טגָאז ,רעהַא ןעמוקעג ןענעז ןוא גָאט

 ךוא טעליּב ַא ףיוא ױלעג סָאד וצ ךייא טיירג  רעהירפ--
 ,טײהַא ןערהָאפ רהיא טעװ ךָאנרעד

 ,ןילַאכַאס ףיױא ןערהָאי רעגילדנהעצ יֹװַא ןעציז ייז ןוא
 סָאװ ,ייז--ערעייט ןוא עטנהָאנ יד ךָאנ ןעקנעּב ןייא ןיא ןעטלַאה
 א ץלֶא ךָאנ ןעגָארט ןוא דלוש רעייז טפיוקעגסיוא ןיוש ןעּבָאה
 ,עגרָאטַאק עֿכילרעגיא ערעווש

 עו סָאד ,סעקינשזרָאטַאק הנחמ ַא ךרוד-טהעג זנוא ליּברַאפ
 =יא סקניל ךיז ןעוועריקרעפ ייז ,?לװַאלסָארַאי, ןופ ערעזנוא ןעג
 .ץ'פיוא ,"ןינּב-ןיטנַארַאק , ןעגיקָאטשניײא ןעסיורג םוצ גערב ן'רעּב
 ,ןעטנַאטסערַא הנחמ עיורג ַא םוא ךיז טהערד ןיטנַארַאק ןופ ףיוה
 .ץֹרַא טימ ןעדָאלעגנָא ,עשזרַאב עטצעל יד וצ-טהעג ןעפַאה םוצ
 .עסַאמ עיורג ַא סיּפע יװ ,ןעטייוו ןופ סיוא-ןעהעז סָאװ ,ןעטגַאטס

 ' טישו ולוי

 ,ןילַאֿפַאס ןוֿפ ץנעדיזער יד
 סע ואוו ,קסװָארדנַאטקעלַא טסָאּפ רעד ןעפורעג טרעוו יוזַא

 רעד רעּביא גנוטלאורעפטּפרה יד ןערָאװעג טרירטנעצנָאק זיא
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 סע ואװ ,עמרוט עטסערג עמַאס יד ךיז טניפעג סע ואװ ,לעזניא

 סע ואװ ןוא "עגרָאטַאק רעד ןופ ּפָאק רעד, ףױא ךיז טלַאה

 ןעלעװ רימ עכלעװ ,עגרַאטַאק ע'תמא יד ןָא יקַאט ךיז טּביוה

 | .ןעּביירשעּב םציא
 -מַאעֹּב ה"ה יד ןופ םוטעמוא רהיא טרעה--? רהָאװ טשינ---

 -ַאק יד ןעקרעמעּב טשיגרָאג ךיז טזָאל קסווָארדנַאסקעלַא ןיא--עט

 ?עגרָאט
 סָאװ ,טלעװ רעד ףיױא טרָא'נַא ךָאנ טשינ סייװ ךיא ןוא

 .קסװָארדנַאטקעלַא יװ ,עגרָאטַאק יד ןענהָאמרעד ױזַא לָאז

 .ןעטייק ןופ ןעגנילק טָאד טטָא ױזַא טשינ ןעמ טרעה ץעגרע

 .ליה עקשטיניילק יד ,ןעסַאג עטריקורב-טשינ ,עטיירב יד

 -דעטש ןעפרָאװרעּפ ַא יװ ,סיוא ךייא טהעז ץלַא--ךעלוייח ענרעצ

 רהיא זַא ןעסעגרעפ וליפא טנָאק רהיא ,ץניװָארּפ רעד ןיא לעט

 א ןיז טרעהרעד גנולצולפ רעֹּבֶא .עגרָאטַאק ףיוא ךיז טניפעג

 -רַאּפ ַא ךיז טזייװעּב סַאג גָאר א ןופ ןוא ,ןעטייק ןופ יירעגנילק

 ףיוא זיא סָאד ןוא .ךַאװ א ךרוד טיילגעב ,ןעטנַאטסערַא עיט

 ,טירט ןוא טיש
 טשינ ץעגרע ךיז ןעפרַאװ ןעגנוגנידעב-עגרָאטַאק עטכצ יד

 ַאזַא ,תולד-עגרָאטַאק רעטכע ַאזַא .ָאד יװ ,ןעגױא יד ןיא יז

 ירא יד ןיא יװַא טשינ ץעגרע ךיז טפרַאװ טײקגיזָאלרהָאװרעֿפ

 -ָאק 8 ןופ רוגיפ ַא--טירט ןוא טירש ןעדעי ףױא .ָאד יװ ,ןעג

 סיז ַא טימ ,טַאוגנַאל רעטנוא ךייא וצ ךיז טקור סָאװ ,טסינָאל

 סָאד גידנעמהענּבָארַא ,גנורעדינרעד טימ ,על'הפינח ַא טימ ,על'העונת

 - ,ףיײא ןופ טירט גיסיירד ןוא גיצנַאװצ רַאפ ךָאנ לעטיה

 ,טסייג-תולד ןימ ַא |

 םישוּבלמ יד .טסינָאלָאק רענילַאֿפַאס ַא ןופ רוגיפ עשיפיט ַא

 סיפ יד ףיוא ;טַאלשוּב ןעשיטנַאטסערַא ןופ טהיינעגרעגיא ןענעז

 ,לעויטש וצ טשינ ףךילנהע טשינ ןענעז סָאװ ,סעטַאמש עגױזַא

 טייקעגדונ ַא--םיגּפ ןפיוא ,טשינרָאג וצ ,סעטָאק וצ טשיג

 גידנעטש סעומש א ןָא-טּבױה טסינָאלַאק רעשינילַאכַאס ַא

 5נה0 םהיא רֶע טרהיפ גידנעטש ןוא "יו יױזַא, רעטרעװ יד טימ

 יי יי | . ,"טורא-ןעט
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 ףיא ןענעז ,עידָארָאנַאלּבָאקָאסיװ עשַאװ ,רימ "וו "וזמ--
 | סָאװרַאפ טשינ ןעסייוו רימ ןוא ןילַאכַאס

 ןוטסליװ סָאװ ,ךַאז רעד וצ דיר ,וג--
 ,,דלוש םוש ַא ןהָא ןענעז רימ "וו יוזע--
 | ,,ןוטסליװ סָאװ ,טרָאפ גָאז רעּבָא--
 .ָצג טשינ גָאט ןעטירד םעד ןיש ןעּבָאה רימ יו  יוזַא---

 -  .טדסה רעייא ןעוײװסױרַא רשפא זנוא רהיא טעוװ ,..ןעסעג)
 ןעגױא יד ןופ ןענורטנַא רעװ ןוא םהעג ,אנ ,אנ--
 וצ םָאזגנַאל ךיז טקור סָאג טייז רעטייװצ רעד ןופ ןוא

 | ,ענדונ ַאזַא ךיוא ,עיורג ַאזַא ךיוא ,רוגיפ 8 ךַאג ךייא
 סָאד, ענדונ ןוא רעווש ןעגניז וצ יזַא ןָא ךיוא טּבױה ןוא

 | 2 / :"ףולד ןעשינילַאכַאס ןופ דיל
 | ,,,רימ "וו יֹוזַא-- |

 עגױזַא ךָאנ דיל ענרוג ענעגייא סָאד ןעגניז סיוארָאפ ןוא
 | | ,רעטסייג-תולד רעטרעדנוה רעגילדנהעל

 רָאג ,ענעגָאלשרעד רָאג ייז ןעשיווצ רחיא טפערט לָאמלייט
 ,ןעגױשרַאּפ עטיוט

 0 ,ןעגנוגדרָאגוא-ערעלָאֿכ יד ױַאֿפ ןערָאװעג טקישרעפ ןענעז סָאװ ,עגינעי-יד ןענעז סָאד
 טנעלערעג ןערעוװ ןוא טיירפעפ עלַא יז ןענעז עגרָאטַאק ןופ

 .ריװ ןייק ןערהיפרעפ טשיג ןעליוו יז רֶעּבָא ,ןעטסינָאלָאק יז
 0 | .טפטשט
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 יש ,אמתסמ ,הנוא ןעמ טעװ ןעכיגניא .סָאװ ןצ ָאטשינ--
 . ,םייהַא ,דנאלסור ןייק קירוצ ןעק

 רפד ןיא טָאלג ,טײּברַא ןהָּא םורַא ךיז ןעהעריד יז ןוא
 ןיא יצ ,ןָאװט גערפ ַא ןיירַא ץעגרע ךיז ןעּפַאכ ;ןיירַא טלעוו
 ,"םייחא ןערהָאפ ןענעמ לָאז ןעמ זַא ,טסעֿפינַאמ א, ןגטשינ סיֿפע
 -עוו רערעטסניפ ץלַא ,רענרוג ץלַא ןוא גָאט ַא ךָאנ טהעג גָאט 8
 : ,םייהַא ןערהַאפ ןעליװ סָאװ ,ןעשגעמ עגױָאדיד ןער

 טלַאה ,םײהַא ןרהעקמוא יז טעװ ןעמ 18 ,טייקרעכיז יד
 . יד פו ,ןעשנעמ עכילקילגמוא עגיזָאדיד ןיא קראטש יו ףיז
 ,רעהַא טקישרעפ "גירלושנוא, יז טָפה ןעמ זאא ,טייקרעפ-
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 +שטיװע שא רָאד ,

 ?ןערָאװעג טקישרעפ וטזיּב סָאװרַאט--

 -סיוא ןעּבָאה םיריוטקָאד יד ,ןָאהטעג טײקשירַאנ ַא ,ױזַא--

 -רּבקמ ןעּבױהעגנָא ןעמ טָאה ענפַאװ טימ .ערעלָאֿכ יד טֿפַארטעג

 ןעּבָאה .,ונ .ןעּבָארגעּב ןעמ טָאה דייהרעגידעּבעל ,םלוע םעד ןייז

 "ַעג שירַאנ ךיז ןעמ טָאה .טזָאלעג טשינ ,סע טסייה ,ךיז רימ

 7 7 ,טע'גרה'רעד ,םינּפא ,רָא ט קָא ד ַא ,טֿכַאמ

 | ? טע'גרה'רעד סָאװרַאפ--

 ,קרַאטש ךיז ןעקָארשרעד ,ױזַא--

 ןעּבָארגעּב טָאה ןעמ יװ ,ןהעזעג ןײלַא טסָאה וד ןוא--

 | ? דייהרעגידעּבעל

 ןעּבָאה רעּבָא ערעדנַא ,ןהעועג טשינ בָאה ךיא / ,ןיינ--

 - ,ןהעזעג

 .ןעגנוגדרָאנוא רעקווָאזװי עכילקערש יד ןופ רענייא זיא טָא

 עגושמ .געט עגיד'ארומ ענעי ןיא ךילקערש ןייז טזומעג טָאה רע

 =יא ןעגנַאגעגמורַא ,רעיופ רעטסעפ ,רעכיוה ַא ,רע זיא ,קערש ןופ

 ןעירשעג ןוא דגַאה ןיא ןייטש ַא טימ קרַאמ ן'רעּב

 | : םיריוטקָאד יד גָאלש--

 ַא טימ ןעדעי ןעּבעג טעװ רע זַא ,טעשַארטסעג טָאה ןוא

 "רעד וצ ןהעטשוצ טשינ טעװ ןעמ בוא ,ןײרַא ּפָאק ןיא ןייטש

 םשיג ךיז טעװ קרַאמ רעד בוא ,הטיחש רעכילקערש רעגיזָאד

 ,םיריוטקָאד יד ןעגעג ןעּביוהפיוא

 ןעּפעלשמורַא ןופ דימ רהעזו טא רע טהעז טציא רעּבָא

 ײיא ןהעגמורַא ןייא ןיא טלַאה רע ,קלָאט םוש ַא ןהֶא רדסּכ ךיז

 ןעריּפַאּפ עדליװ ןעגנַאלרעד ןייא ןיא ןוא ןעטלַאטשנַא עלַא רעּב

 ןיא ריּפַאּפַא טימ רָאנ םורַא יקַאט טהעג רע .סעקינװָאנישט עלַא

 8 טיפע סַאג רעד ףױא רע טהעזרעד םױק ןוא ,דנַאה רעד

  +ײריֿפַאּפ סָאד ןײרַא ףּכיּת םהיא רע סקור ,"ןעשנעמ ןעיירפ,

 יי = 7 יייוסח רעייא סױרַא-טזייוו--

 ?וטסליוו סָאװ --
 | יייןעיירפעב זנוא לָאז ןעמ ,טָא--

 ּרעּביל ,ריד ןָאק ךיא ,רימ וצ טשינ טרעהעג סָאד--

 =. טי יי יא א הא 2 רײד ה8 ט7/  .ןָאהט טשיגרָאג
 יי
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 ?תמא ן'רַאפ ָאי ָאד טרַא ןעמעװ ָאט ,לעמיה ןיא טָאג --
 "רעפ ןעצנַאגניא ויא רֶע .ןעגיוא עטלעפייווצרעפ טָאה רע

 טשיב ,תמא ןיא טשינ-רהעמ טשינ ןיוש טּבױלג ןוא ,טלעפייווצ

 1 1 יז
0 

:: 

 : /, 2 5 ֵ : לע לא /

 62 ,ב 2 ר 2

 2 א דע 22 ֹצ
 22 2 // / 2 : 1 טא 02

 / { עי 2 =
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 : וי וו 0 1 עו 0 0 ּו

 | - .טנובלרעיַאֿפ ןוֿפ דלצה א

 .ןיא ,רעניז רעיהעגנוא רע זיא ךַאז ןייא ןיא זיולּב .רשוי ןיא

 רעצנַאג רעד טימ ,ןעצרַאה ןעצנַאג ן'טימ רע טבױלג ךַאז ןייא

 ןעמ ,םלוצ םעד ןעפורעגפיונוצ טָאה רע יװ םעדכָאג זַא :המשג
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 טקישרעפ "גידלושנוא, רע זיא ,םיריוטקָאד יד ןענע'גרה'רעד לָאז
 : ,ןערָאװעג

 ,ןעלעטשרעּביא טשינ העד עגיזָאדיד םהיא ןעמ טעװ ָאד ןוא

 טכַארטעגסױא טשינ םירױטקָאד יד ןעּבָאה ?טסייה סָאװ--

 .ירעטרעװ רָאּפ ַא ןעגָאז ךייא רָאנ רימ טזָאל ?ערעלָאכ יד

 ןעמ ןעכלעװ טימ ,ןלַאק ןופ ןעלהעצרעד טמהעג רע ןוא
 -עּבָארגעּב-גידעּבעל יד ןופ ןוא "דָארַאנ; םעד ןעוועג-רּבקמ טָאה
 -ַאננ רעד טָאה רַאפרעד רעּבָא ןהעועג טשינ טָאה רע סָאװ ,ענ
 | ,ןהעזעג ?דָאר

 ,ּפיט רעשינילַאכַאט רעטנַאסערעטניא'גָא ךָאנ זיא טָא
 ןוא גיסע ןיא טצופעגסױא ,דלעה-השעמ רָאג ךיז טלַאה

 וצ טיירג, :קורדסױא רעד .ל'בנג ַא--םינּפ ן'פיוא ,גינָאה ןיא
 ,"טסגיד רעייא

 ;?עויטש עטדנוזעג ,עֿכױה יד ןיא טזָאלעגנײרַא ןעזיוה יד
 ..טַאדלָאס רענעזעוועג ַא יו סיוא-טהעז :ףרַאש רעטיור ַא--זלַאה ן'פיוא

 ַא טלעטשעג טָאה רע לײװ ,ןערָאװעג טקישרעפ זיא רע

 ןיא רעניד ַא ןעװעג ,ײצילָאּפ רעד דנַאטשרעדיװ ןעטנעפָאװעּב
 .רָאד סָאװ .ןעטעניבַאק ערעדנוזעּב טימ קנעש רעװקסָאמ ַא טיפע
 סייװ ,ןָאהטעגּבָא ךיז טָאה "ןעטעגיבאק ערעדנוזעב יד, ןיא ,ןעט
 ,טכַאנייּב ןעמוקעג טֿכירעגנוא ןיא יײצילַאּפ יד זַא רעּבָא ,טָאג ןייא
 -גײרַא טשינ לָאז ייצילַאּפ יד יּבַא ,ץלַא ףױא ןעגנאגעג רע זיא
 ,ריהט יד ןעסָאלשרעפ טָאה רע .'ןעטעגיּבַאק, יד ןיא ןעגנירד
 ַא ןופ ןעסָאשעג רע טָאה ,ןעכָארבעגפױא יז טָאה ןעמ זַא ןוא
 | ,רעװלָאװעד

 ןוא ןימרעט-עגרָאטַאק םעד טגידנעעג ןיוש רע טָאה טציא
 -ױל םהיא רהיא טהעז געט עצנַאג ,טסינָאלָאק א רַאפ ךיז טנעכער
 טימ ,עגַארפ רעד ףיוא .טשינרָאג טוהט רע ;סַאג רעד ףיוא רעט
 | :רע טרעפטנע ,ךיז רע טגיטפעשעּב סָאװ

 / ..,לעדנַאװ ךיא .,.:יוזַא---
 עלעקנוט יד ןופ ןעצימע טימ ןענַאקעּב ךימ ליװ ךיא זַא

 .עיצקעטַארּפ ערַאבצַאשנוא נָא רימ רַאפ רע זיא ,טייל-חרבח:
 טשיג ךיא ּבױה ,רימ וצ טבעלקעגוצ ךיז טָאה רע יױזַא יװ!
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 סופ ַא ןעלעטש וצ ןעזיװעּב טשינ ךָאנ ּבָאה ךיא .ןעסיו וצ ןָא
 ךרע רעד ןופ יװ טקנוט ,ָאד ןיוש יא רעגיימ טשרע--ןעפַאה ןיא
 ענימ רעגיבייא ןייז טימ ,ןעסקַאװעגסיוא

 ".,ןעניד וצ טיירג,
 רע ןוא--ליװ ךיא סָאװ ,ןעגָאז וצ טשינ ךָאנ זייוועג ךיא

 .ןעקַאנ-ןוא-זלַאה גידנעכערּפ ,ןיוש טפיול
 ףרַארעּב ןעמ ןדרעפ ַא ןיוש טרהיפ רע--דרעפ ַא גיטיונ זיא

 טָאה רע ,ןעגינעגרעפ ןעטסערג םעד טימ--גנוניואו ַא ןעּבָאה
 ןָאהט וצ טיירג זיא רע זַא ,ןעּכירשעגנָא זיא םינּפ ן'פיוא ,עכילטש
 .מעד רַאפ רָאנ ,הגאד ַא--ןעֿכַאז ערעטָאװ .ןעכַאז רעדנעזיוט ךָאנ
 ,טטכעלש ןייק טשיג ,סטוג ןייק טשינ ָאטשיג זיא ןעשנעמ ןעגיזָאד
 ,ליװ ןעמ יװ ןוא ליװ ןעמ סָאװ ,ןָאהט וצ ץלַא טיירג זיא רע

 ןָא ךימ ךיא סיוטש םוטעמוא ,ןהעג טשינ לָאז ךיא ןיהואוו
 רע טהעטש--ּפוטש ןוֿפ הירפרעדניא סױרַא ךיא העג ,םחיא ףיוא
 ףגעװַא ןיא םוא ךימ ךיא רהעק ,ריטסַאג רעד יי ּפולס ַא יװ
 ,רעטסניפרעד ןיא טעוליס ַא סיוא-טסקַאוװ--םייהא

 ?ןעגרָאמ ףיוא ןעגרָאורעּפ טיפע רהיא טפרַאדעּב רשפא--
 -ליוו סָאװ ,ךיד טעב ךיא ,ןהעטשרעפ וצ רימ יג רעּבָא--

 ?קעלק ַא יװ ,טעפעשטעגוצ ךיז וטסָאה סָאװ ?רימ ןופ ןטס
 ,..דסח רעיא ;סיורַא-טזייװ  ,עידָארָאגַאלצָאקָאסיװ עשַאוװ--

 ןעמ טעװ ,סעקיגלַאשטַאג עלַא טימ טנַאקעּב טנעז רהיא יו יװַא

 ..ןעגָאוּבָא טשיג ךייא
 ...ךַאז רעד וצ רייר רעּבא--
 -32 רעד וצ ,קירעטַאמ ן'פיוא ןערתשטוצטסױרַא טעליצ ַא--

 ,טייה'וא
 .ןעויא ףעשירוסוא רעד ןופ טייפרארב רעד רוצ .ה .ד

 .ןעיוּב ןילַאכַאס ןופ טעקינשזרָאטַאק יד סָאװ ,ןהמה
 בָאה ,'טײצרַא רעד ןיא ןעװעג ךָאנ ןיב ךיא תעשב--

 .ילפ גירגעטש ךיא ּבָאה טייבראעג ,געװ ןיא ןענוטעג ךימ ךיא
 ,ךימ טימ ןעדירפופ ןעװעג יא ַאװטסלַאשטַאנ ,ךילטקניּפ ,גיס
 2 היד - .ארסת רעיא סיורַא-טזייװ ,עידָארָאגלכַאקַעטױװ עשאוו

 רו 8
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 ענעגייא סָאד ןרעזנוא | שינעגעגעּב ןעדעי ייּג םעדֿכָאנ ןוא
 :לעדיל

 ןעדירפוצ ןעוװעג ןעמ ןיא גידנעטש !לעמיה ןיא טָאג--
 -ַאס ףיוא ןערעוו ןעלַאפרעפ ךיא ףרַאדעּב טציא ןוא ,רימ טימ
 ,..ןילַאֿכ

 -ָאלָאק עגידנעטשנָא רהעמ יד זַא ,ךיא קרעמעּב ךָאד ןוא
 -ירוסוא םעד טימ ,רעטיילגעּב ןיימ טימ טשינ ךיז ן'רבח ןעטסינ
 ,רעטייּברג ןעש

 "עטוג ַא ןופ לעגנוי ַא--רעשטוק ןיימ לָאמנייא ךיא גערפ
 .רַאפ רעהַא ןערָאװעג טקישרעפ זיא סָאװ ,עילימַאפ -ןעטסינָאלָאק
 : (+?עטענָאמ, ַא

 ןופ עלַא יװַא סע ךיז ןרעטייוורעד סָאװרַאפ = ,רָאנ-רעה--
 ?ןעצרַאװש םעד ,ןעֿכױה םעד ,ןעגיזָאדמעד

 סָאד רימ טרעטנע--,ּביל טשינ םהיא טָאה ?דָארַאנ; רעד--
 ןרעג טשינ לעגנוי

 ? סָאװרַאפ רעּבָא--
 ןעוועג ..,סָאװ יצ ,טרָאד ףיוה ן'פיוא ,,,םהיא סייוו רעוו--

 | ,טשינ רענייק םהיא טימ טלעדנַאה ,ונ ...ןילּת ַא
 ןוא ."טײּברַא, ןעפורעגנָא טרעװ ןילַאֿבַאס ףױא סָאװ טָא

 -רַא רעשירוסוא רעד ךיז טעּב סע טײּברַא ערעסָאװ ףיוא טָא
 ,,,רעטייב

 םעד רָאנ רימ גָאז-,םהיא ךיא גערפ--,וצ רָאנ רעה--
 -נָא ךיז ןערהָאפ טסליװ וד :ןוש ךיא סייוו טציא םורָאװ ,תמא
 ?ןילּת ַא רַאפ ןעגניד

 ,ָאנשטָאט קַאט -
 .ֿיל ץנױזַא טימ ,ערָאלק ענױזַא טימ רימ ףיוא טקוק ןוא

  ,ןעגיוא עגיט
 -8ַס רעד ןעגעוו טלעדנַאהעג ָאד ךיז טלַאװ סע יו טקנוּפ

  ,טײּבױַא רעטס'בושח עמ
 -עגעּב ןימ ַא רַאפ סָאװ !סַאג עשינילַאכַאס עגיוָקדיד א

 .דלעג שלַאֿפ ןעֿכַאמ רַאֿפ (=
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 ןרּהיא ףיוא רָאפ-ןעמוק סע ןעשינעג
 .הערפ ערעטנומ טימ יָאטטלָאס יַאלָאקיג סָאג ן'רעביא טהעג

 ן'פיוא וצ-טגנילק ןוא טערָא ן'רעטנוא עלעכיּב ַא טימ ,טירט עץכיל
 ,עלעקעטש טענרעזיײא'נַא טימ געוװ

 ןֶא ךילחערפ ךיז רע טמור--!רעניימ חוקפ ,,ןעגרָאמ-טוג--
 -ד ידד ,ןיטסיגָאלָטק רעגנוי ַא וצ

 ! לרעטעפ ,ןעגרָאמ-טוג--
 --רעניואווטימ ןייד רעּבָא ,לרעטעפ ַא ,עלערַאנ ,ןעמעוו--

 ,רעטָאפפיױט ַא
 רע טגניד טציא ךָאנ ןוא ,ןילּת רענעזעוועג ַא זיא יַאלָאקינ

 סָאװ ,ענױזַא ָאטשינ ןענעז עמרוט ןיא ּביוא ,ןעסיימש וצ ןָא ךיז
 ןייז ןוא ,ןילת ַא ןופ לָאר יד ךיז ףיוא ןעמהעג טלָאװעג ןעטלָאװ
 ןעו ,רעניואוטימ רהיא ןעסימשעג טָאה רע זַא ,טיידעּב עזארפ
 ,קיגשזרָאטַאק א ןעועג זיא רעגעי

 רע ויא ןילַאכאס ףיױא ,ןילמ ןעװעג רע ןיא טייצ עגנַאל ַא

 רעד טקַאהעגּבָא קַאה ַא טימ טָאה רע ליײװ ,רַאפרעד ןעמוקעג

 ,ּפָאק םעד בייוו רענעגייא

 ןעכילּביל ַא טימ רימ רע טשטייטרעפ-- ,ןעוועג גירעפיוא--
 ,עלעֿפײמש

 ;טסינָאלָאק רע ןיא טציא ,עגרָאטַאק יד טגידנעעג טָאה רע
 רע ויא ,ןעגנַאגעּב גנַאל טשינ ןיא רע סָאװ ,אטח ַא סיפע רַאֿפ
 רע זיא גנוי-קיש ַא :"ןעטײברַא וצ שדה 8 ןערָאװעג טּפשמירעפ
 .עיראלעצנַאק-עטרוש רעד ריב טציא

 | :וצ רע טהעג ,ךימ ןהעזרעד
 ,עידָארָאגַאלּבָאקָאסיװ עשַאװ ,ןייז רימ רהיא טלָאז דנוזעג--

 רָאג דייל ךיא .רימ רַאמ ןֶא ךיז טמהענ :דסח ַא רימ טימ טוהט
 .לוש טשינ ןיִּב ךיא יװ ,ןעבעל ױזַא עלַא רימ ןעלָאז : טסיזמּוא |

 רעד ןיא ןײרַא רעדיו ךירק טציא ,טסינַאלַאק ַא ןעװעג ,גיד
 טוט .ןעטעקַאּפ טימ ,לעכיב ַא טימ םורָא-ףױל גָאט עלַא :טײברַא
 ,ןהעזעג טשינרָאג ךָאנ ךיא ּבָאה קילגמוא

 ןרעטֿפײל ןעד טייּברא יד טָא זיא 1 ןעסיימש ןוא ,וג--
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 -ַאלּבָאקָאסיװ עשַאװ ..,דלעג ןעמ טלהָאצ ראפרעד רעגא--

 : | ...עלדָארָאג
 ='רעד טָאה קינלָאקש תעשּב זַא ,עקלָאקינ ,תמא סָאד זיא--

 -עּב םחיא טסָאה ֹוד ןוא קישטשנעד טרעטסײמלעּפַאק םעד טע'גרה

 וצ לּבור ןהעצפופ רַאפ ןעמונעגנָא ךיז וטסָאה ,ןעסיימש טפרַאד
 ?טיוט ףיוא םהיא ןעסיימשרעפ

 רהיא טסייוו סָאד .עידָארָאגַאלגָאקָאסיװ עשַאװ ,,.! ע5-ע5--
 עשַאװ ,רימ רַאפ טעב--,ךילהערפ יַאלָאקינ טלעֿפײמש--? ךיוא ןיוש

 | .עידָארָאגַאלבָאקָאסיוװ
 םעד ,"ןערעטש, ןעשינילַאכַאט םעד ןחעז טלָאװעג בָאה ךיא

 | | ,ועילמָאק ןילּת

 -פיוא גילייוטייצ ךיז טָאה רע ואוו ,זױה סָאד ּבָא ךיא ךוז
 | | ןעװעג טשינ בוטש ןיא זיא וועילמָאק ,ןעטלַאהעג

 -עֹג עט'תיפה-לעּב יד םחיא טָאה--! וװעילמָאק ! וועילמָאק--
 ,ןעפור

 ַא טימ ועילמַאק ןעזיװעּב ךיז טָאה ּבוטש ן'רעטניה ןופ

 ן'רַאפ טרהיפעג רע טָאה דניק טייװצ ַא .דנעה יד ףיוא דניק
 | | ,לעטדגעה

 -עּב ענױזַא ןופ עגרָאטַאק רעטכע טימ טשינ ןעד טעהעװ
 -:ַאסקעלַא טסָאּפ ם'ניא עגר עלַא ךיז ןעפערט סָאװ ,ןעשינעגעג

 רעֿפילשנעמ רעכילקערש ןוא רעדליּב-תולד עגיזָאדיד ןופ ,קסוװָארד

 ןוא טירש ןעדעי ףױא ןעגױא יד רַאפ רָאפ-ןעמוק סָאװ ,הדירי

 } טירט

 ,קטוװָארדנַאטקעלא טסָאּפ רעד

 ןעוו .קסָארדנַאסקעלַא ןופ סאגטּפיוה רעד ףיוא ןענעז רימ

 - =ַאלשוּב, עשיטנַאטסערַא יד טשיג ןעװ ,ןעטַאלַאֿכ עיורג יד טשינ
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 -עטשרָאפ טנָאקעג רעכיז ךיז ןעמ טלָאװ ,רעהעגסופ יד ןופ ?ןעט
 ףעדָא סַאג-ַאיַאנָאילימ רעד ףױא ץעגרע ךיז טניפעג ןעמ זַא ,ןעל

 עלעטרעטש ןעקשטיניילק ַא ןופ סָאג-ַאיַאקסנַאירָאװד רעד ףיוא

 ,דנאלסור ןופ טַאּפ-לעטימ םעד ןיא
 -עקירּב טימ ןערַאוטָארט ,סָאג עטריקורפ-טשיג ,עטיירּב ַא

 ךןערָאװעג טיּבעגסױא זיא סָאװ ,לרעטסױלק ןעש ַא רחעז :ךעל

 זיא רע תעשּכ ,רהַאפעג ןופ גנוטער סרָאצ םעד ןופ קנעדנָא םוצ
 ןַאהרַאפ .ןעינָאּפַאי טזירעב טָאה ןוא רעגלָאפגָארט ַא ןעוועג ךָאנ

 טניפעג ייּברעד ,עיצנַאטס רעשיגָאלָארטעמ ַא רַאפ ןינּב ַא ךיוא
 ,לושרעדגיק ַא ךיוא ךיז

 .נייא רעדנַא'נַא ,ּבירט סיוא ךילנהעוועג טהעז סָאגטּפױה יד |

 טלָאמעד .גרוברעטעּפ ןופ ץימע טמוק סע ןעװ ,יז טכַאמ קורד

 ןענעז עיצקעלָאק ןיימ ןיא ,סַאגטּפױה יד טשינ ןעמ טנקקרעד
 "ןערָאװעג טכַאמעג ןענעז סָאװ ,סעיפַארגָאטָאס עכילטע ןַאהרַאּפ

 -ַאנ-טּפױה רעד ןעמוקעג ןיא סע תעשּב ,סַאג "רעגיזָאדרעד ןופ
 .פד ,ךילױיטַאג ,רעוש ,גנוטלַאװרעפ-עמרוט רעד ןופ קינלַאשט
 .מואירט ןעשיווצ סָאג עשינילַאכַנס עּבירט יד ןענָאקרעד וצ טלָאמ;
 ,ןעמוקעּב ךעלזײה ענרעצליה יד .רענהעפ ןוא סעקרַא עלַאּפ
 -.ריִג ענירג יד רעטנוא ןהעזסיוא רעדנַא'גָא רָאג ,ךיז טהעטשרעפ
 טצופעגסיױוא ןערעװ סע עכלעװ טימ ,רעמױּבלעדַאנ ןופ סעדנַאיל
 -ַאכַאס יד גיד'בוט-םוי סיוא ,ךילקריוו ,טהעז טלָאמעד .דנעװ יד
 טמוק ענעגײא סָאד ,טצופעגסױא ןעש טרעװ יז .סַאג ץשיניל
 ,ןילַאֿפַשס ףיוא םוטעמוא רָאּפ ךיוא

 ,טױא םעד ףיא זַא ,ןענהָאמרעד רעֶּבָא ךיז רהיא טעװ
 רעד ,רָאּבָאס רעד ,לרעטסױלק סָאד טשיא ךיז טניפעג סע לאוו
 ,ץיצנַאטס עשיגָאלָארָאעטעמ יד ,ןױה סרָאטַאגרעבוג םעד ,ייזומ
 .טּב יד רַאפ רעזייה יד ,ןעטלַאטשנַא עֿבילטנעפע יד ,גולק רעד
 קירוצ רהָאי ןהעצפופ טימ ךָאנ ןיא טרָא םעד ףיוא זַא--עטמַא
 ןעלענש םעד ןופ טושפ ןעמ טניוטש ,רלאו רעטֿפידעג ןעוועג
 .עיצַאזינַאלַאק רעשינילאכַאס רעד ןופ סקואו

 ,סָאג 8 טציא ,דלָאװ רעטכידעג--קירוצ והָאי ןחעצפופ טימ
 : ,סָאג ַא יה
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 ןעֿבילנהעװעג ַא ןיא יװ רָאנ ,עגרָאטַאק ףיוא יװ טשינרָאג
 .עלעטדעטש-ץניװָארּפ ןעגיטעמוא

 :טגָאזעג ןיוש ּבָאה ךיא יװ ,טרעטש עיזוליא רעלופ רעד

 -לַאװ ַא ןופ רענייב יד ןױא ןוא רעהעגסופ יד ןופ םישוּבלמ יד
 ןופ זױה םעד רַאפ ןעגנַאטש ענרעצליה ףיוא ןעגיל סָאװ ,שיפ

 ַא ןופ גנוצוּפעב עכילנהעװעגנוא'נַא סיּפע ,ייזומ ןעשינילַאכַאס
 ן'פיוא ןערָאװעג ןעפרַאװעגסױרַא זיא שיפלַאװ רעגיזָאדרעד .סָאג-
 דובֹּכ ןימ א ןיא רענייב ענייז ןוא דניװמרוטש א תעשג דמַאז
 בױטש טימ ןערעװ ייז ,סנעגער יד יײז ןעצענ סע, .ייזומ ן'רַאפ-
 --ךַאדּבָא עלעקיטש ַא טיפע ייז רַאפ ןעכַאמ רעּבָא ,"ןעטָאשעּב

 .ץלַא ךָאנ "ןיכמ, ךיז זיא ןעמ ןוא ץלַא ךָאנ ןעמ "טכַארט} סָאד
 -רעפ עמַאס ייװצ יד ןעגעז סָאד--"תונֿפה ןעכַאמ , ןוא ?ןעטכַארט,
 ,ןילַאֿכַאס ףיוא ןעגנוגיטפעשעב עטסעטיורּבש

 רהעז רעּבָא ,עקשטיניילק ַא ןיא ייזומ רעשינילַאֿכַאס רעד

 יד ןעּבעג טנָאקעג טָאה סע סָאװ ,ץלַא .טלַאטשנַא עוואקישט
 .גיא רעגיטעמוא רעד ןופ עיפַארגָאנטע יד ןוא עטֿכישעג עמירַא
 -יצ עקשטיניילק עכילטע יד ןיא ,ָאד ןעניפעג רהיא טעװ ,לעז
 עדליװ יד ןופ ןענעקענַאמ עּבירט יד ןעקוק ךייא ףיוא : ךעלרעמ
 ,סענייַא ןוא ןעסוגנוט ,סענַאגָארַא ,טעקַאיליה :ןילַאֿכאס ףיוא םיטבש

 -ָאה ,םישוּבלמ ענעלעפ ןיא ןָאהטעגנָא ןענעז סָאװ ,סעקַאיליה יד

 ןוא ןעטוגנוט יד ,רע'מינּפ עכַאלפ ןוא עגיטומטוג ,עפמעט ןעּב
 -יקימלַאק ערעייז ןערומשז ,ןעלעפ ןיא טלעקיװעגמורַא ,סענַאגָארָא
 ערעיײז ןיא סענייֵא יד ןעקניטש ךילגערטרעדנוא ,ךעלעגױא עש

 -גא ןיא סָאד ןלעפשיפ ןופ םישו: .מ עגיד'בוט-םוי עגיברַאפלעימ

 ןימ ַא ןיא סָאד ,סױא-טּברַאטש סָאװ ,טבש רעֿכילדנעטשרעּפנוא

 -רַאּפ עדליװ ענדָאמ .עױעדנַא טימ ּפיט ןעשילָאגנָאמ ןופ שימעג

 -יא עט'מולח'רעפ עטוג טימ ןוא ןעטעָאּפ ןופ רָאה טימ ,ןעניוש
 סָאד ,טירישכמ-ןױה יד ןעזייװעּב ךייא ןעמ טעוװ ייזומ ןיא ,ןעג

 ,ןעֿכַאז עלַא יד ךיוא ןוא םיטבש עדליוו עגיזָאדיד ןופ רהעװעג

 ףעזייו ךייא טעװ ןעמ ,עיגילער רעייז וצ ;תוֿכײש א ,ןעבָאה סָאװ

 ןעלקיטש ,טריּפס ןיא ןעשיפ ענעדישרעפ ,לעגױפ עטּפָאטשעגנָא

 ןוא ןעלהיוקנייטש עשינילַאֿכַאס ןופ ןרעטסומ ,רעמיוב = ץלָאה
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 טול ,עכָאּפע- ןיטש רעד ןופ םייריש ,לשמל יװ ,ןעכַאז ךָאנ
 | עדליוו יד ןופ עטֿכישעג יד ןענעכייצנא רשפא ןָאק ןעמ עכלעט
 ,ןילַאכַאס לעזגיא רעד ךיוא םיטבש

 ,רָאפ-ןעלעטש סָאװ ,סּפיג ןופ סעּפורג יירד-ייווצ א ןאהרָאפ

 -רַא עגיזָאדיד .עגיט ןופ עקלַאּב א ןעּפעלש סעקינשזרָאטַאק וי
 ןעלַאפעגנײרַא זיא ןילַאכַאס ףױא זַא ,ףיורעד ןָא-ןעוייװ ןעטייב
 ןופ טלָאװ ןעגנוגנידעב ערעדנַא ייּב סָאװ ,שגעמ רעלופטנעלַאט ַא
 ,רָאטּפלוװקס רעטכעלש ןייק טשינ ןעמוקעגסיורַא םהיא

 ךיז טגיטפעשעב סָאװ ,גנולײטּבָא יד רעּבָא זיא ואו ,ַאי--
 ךיא גערט--{ ייזומ ןעלעיצעּפס ןעגיזָאדמעד ןיא עגרָאטַאק רעד טימ

 ,רעטלַאװרעפ 'ה םעד
 ,טשינ ךימ טריסערעטניא עגרָאטַאק יד--
 -עלש-שיפיט יד ךיוא ןיז טריּפש רעפטנע ןעגיזעיזמעד ןיא

 זיא סָאװ ,ןעּבעל טרַא רהיא וצ ,עגרָאטַאק רעד וצ גנוהיצעב עט
 ,ןילַאֿפַאס ףיוא ךילנהעוועג יז

 .ןעגארפ עכילטפַאשנעסיװ ןייר זיולט ןעריסערעטניא ךימ--
 ?לַאפּבָא-ןעשנעמ, ןעגיזָאדמעד ןופ גנֹושרָאפסױא יד יװ יוזַא

 ,טשינ סערעטניא ןעכילטפַאשנעסיװ ןייק ןיוש טָאה
  ךיױא ךיז טייּב עגרָאטַאק רעד ןופ ןעּבעל רעגייטש רעד

 יד .ףָארטש ןוא ןעכערברעפ ףױא קילב ן'טימ גנַאהנעמַאזוצ ןיא
 -ַאװ עגיזָאדיד ,טרעדנוהרהָאי ןעשינַאמֹוה ןוא ןעסיורג ןופ ןעעדיא
 יװ ,ָאד ךױא ךיז ןעריפש ,ןעעדיא עכילדניירפנעשנעמ ןוא עמיר
 -עג ןעטכעג טשרע ןענעז סָאװ ,ןעכַאז ךס ַא .עלעטדניװ-רעמוז א
 טלעדנַאװרעפ טנייה ןיוש ןערעוו ,טײקֿפילקריװ עֿפילרעדױש א ןעוו

 -עג טלָאװ ייומ רעשינילַאֿכַאס רעד .סעדנעגעל עכילקערש ןיא

 רעד וצ לַאירעטַאמ ןעֿכײר ַא רהעז ,ןעכייר ַא ןעלמַאזפיונוצ טנַאק
 ,עטכישעג-עגרטטַאק

 לַאירעטַאמ ןעראבצאשנוא םענעי ןופ טשינ ןיוש דיר ךיא
 ַא ,טיריטקָאד ,ןעטסירוי ,ןעגַאלַאּפַארטנַא רַאפ ,עטרהעלעג רַאֿפ
 ,טרָאד לייוו ,ןילַאפאס ףױא טרעטשינצ טרעװ סָאװ ,לַאירעטַאמ:
 רעד טימ ןעטסגינעװמַא ךיז ןעמ טריטערעטניא ,,עגרָאטַאק ףיוא
 רָאטקָאד ַא רעגײא טָאה קירוצ טייצ רעסיועג ַא טימ ,עגרָאטַאק/
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 ,רעכערּברעפ ןעּפיט ןופ עיצקעלָאק ַא ןעלעטשנעמַאזוצ טבורּפעג
 .-יַװַאּפ ןעשיפַארגָאטַאפ ַא טנעדרָאעגניא רע טָאה טערַאזַאל םייּב
 .,ךעלדליּב עשיגָאלָאּפָארטנַא ענעפורעגױזַא יד ןעמהענוצּבָארַא ,ןָאיל

 -עג ןיא עיצקעלָאק יד ,טנעֿבײצעגסױא ןעגנַאגעג ןזיא טײּברַא יד }

 רעד רַאפ גנוטיידעּב עסיױורג ַא ןעּבָאה טּפרַאדעּב טָאה יז .ןעגיטש |
 -עֹּב עגידלושנוא יד טָא ןעמ טָאה רעּבָא גנולצולּפ ,טפַאשנעסייי
 ןעסייהעג טָאה ןעמ ןוא ,גיסַאּפ טשינ רַאפ ןענופעגיייא גנוגיטפעש
 | ,ןָאיליװַאּפ םעד ןעמהענבָארַא

 ..?הצראה-םע ּבילוצ ,שינדנעטשרעפסימ ַא בילוצ ? סָאװרַאפ

 טהעג טפַאשנעסיװו רעד רָאפ לַאירעטַאמ רערַאּבצַאשוא רעד ןוא

 ..טייז רעטייווצ רעד ןופ ,תוצראה-םע ּבילוצ--טייז ןייא ןופ דוּבאל
 ,עגרָאטַאק רעד טימ טשינ ךיז טריסערעטניא ןעמ לייוו

 יףיוא סיוא-טהעז סָאד--?עגרָאטַאק יד !סָאװ ,ןעשרָאּפסױא--

 ,טסנרע זנוא ייּב יװ ,ךילרעֿפעל ױזַא ןילַאכַאס
 ,בירט ַא זיא--עטמַאעּב עשינילַאֿכפאס יד ןופ ןעבעל סָאד

 :ףהעקרעפ רעֿבילגעטלַא רעצנַאג רעד .,ןעּבעל גינעטנייא ןוא יורג

 סָאװ ,סעמַארגעלעט יד ןופ טהעטשעּב טלעװ רעד טימ רערעייז

 -ץלעט ,"רוטנעגַא-ןעפַארגעלעט רעשיסורג רעד ןופ ןעמוקעּב יז

 =ףט רעד ,ךילריטַאנ ,ןעדייס ,גָאט עלַא ןַאהרַאפ ןענעז סעמַארג

 טּפָא עילַאק טרעװ ףארגעלעט רעד רעּבָא ,עילַאק טרעװ ףַארגעל
 ףטמַאעּב עשינילַאכָאס יד ךיז ןעלהיפ טלָאמעד ,גנַאל ףיױא ןוא
 ,ײז ןעגָאז ןעריּפש ייז ןוא טלעװ רעצנַאג רעד ןופ ןעסירעגּבָא
 ,טפַאשקנעּב עגידנעקירד א ,ערעווש ַא

 -עזַאק ַא ןיא ןעסָאלשעגנייא זנוא טלָאװ ןעמ יװ טקנופ---= |

 --ןערעה טשינ טעוװ רענייק ןוא ,ןעטרָאד ןעּברַאטש וצ ,טַאמ

 ,ץֿפערק ןייק טשינ ,רעמָאי ןייק טשינ ,יירשעג ןייק טשינ
 .ןעמַאד עשינילַאכַאס יד ןופ ענייא טגָאזעג רימ טָאה ױזַא

 טדגיברעפ סָאװ ,וורענ רעטצעל רעד טָא ,סעמַארגעלעט יד :

 פד ןעמוקעב ,טלעװ רעגידעּבעל רעד טימ ?לעזניא עטױט, יד
 טקורדעג ןערעװ ייז ןוא דלעג ןעטלעמַאזעגפיונוצ ףיוא עטמַאעּב

 .גירעקורד רעֿבילרעזיק רעד ןיא קסװָארדנַאסקעלַא טסָאּפ ם'ניא

 לִָמ זַא ,ןעסעגרעפ ךילקריו ןעמ ןָאק ָאד .ןיהַא ןײרַא רימָאל
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 ,סנעטסַאק :טפול עטנהָאנ עטנאקעג ַא ,עגרָאטַאק ףױא ךיז טניפעג
 ןופ זיר רעד .תויתוא יד ןופ גנַאלק רעטנתהעװעג רעד ,ןעלַאגער
 ףימ ןענָאק ,ןעטַאטשקרעװ עשינילַאכַאס עלַא יד ןופ ,ּברַאפקורד
 טרעדנוזעב ןערעװ ןעמונעגפױא רימ ןעלעװ ָאד רָאנ ןַא ,ןעפָאה
 הלימא סעשי'בורק סיּפע ךָאד ןַאהרַאפ : ךילדניירפ ןוא םיראוו
 =עז ,ךיז ןעפערט ייז תעשּכ ,רעצעז רעד ןוא טסילַאנרושז רעד
 -נָא ןיא ןצרעד ;קלָאפ ןייא ןופ ןעטַאדלָאס ייווצ יװ ,סיוא יז ןעה
 -קורד ןופ ןושל ןרעדנוזעּב ןעגיזָאדמעד ףיוא ןעדייר וצ טהעגעג
 ףיא .ןעדייּב זנוא ךילדנעטשרעפ ןוא טנהָאנ זיא טָאװ ,ןענימרעט
 וצ ןעמוקעגסיוא טשינ גנַאל 'זנוא ןיוש ןיא ןושל ןעניזָאדמעד
 | ,ןעדייר

 ףימ טגָאז--עװקסַאמ ןיא ןעװעג טלָאװ ךיא יװ טקנוּפ--
 | ,לעֿבײמש א טימ שזַאטמַארטעמ רעד

 רע .עטנאקעּב עטוג ןענעז רימ זַא ,סױרַא ךיז טלעטש סע
 ףיא ראו ,גנוטייצ רענעי ןיא טצעזעג טָאה ןוא עװקסַאמ ןופ זיא
 ,ןעכערברעפ ַא רַאֿפ ןערָאװעג טפשמ'עג זיא רע .ןעבירשעג ּבָאה
 .ףעריט עטכַאמרעפ ליב טרעהעגסיױא טרעװ סָאװ

 עשינכעט ןיא טירָא זיא סָאװ ,עיפַארגָאּפיט עשינילַעֿכַאס יד
 ןישאמ-סערּפ רע'טושּפ א ףױא ןוא גיטרַאסיױרג טיײברַא ,ןעלטימ
 -ילאֿכַאס, םעד--עּבַאגסױא עלעיציפא יז ןעקורד וצ ךיז יז טגילק
 טרַא ןעסיוועג ַא ןיא ,ןעגיוּב-קורד גיסיירד ןיא "?רַאדנעלַאק ןעשינ
 ףרוז ןערעװ טצָאשעגּבָא רָאנ ןַאק סָאװ ,טַאטנעדלשה א סָאד זיא
 ,רשקורד ה"ה יד

 ='בֵא פיס רעלעגיגירָא'נַא ןַאהרַאפ זיא עטצעל יד ןעשיווצ

 סָאד ךיז טגיטעעשעּב סָאװ ,עגַאידָארב ַא .ןעלירב ןיא ,רעקשסיטלַא
 ,"ןענגומהעגנרעשנוא-ןעלַאנרושז , טימ ןעּבעל עצנַאג

 =אז-םיג םענעּברַאטשרעפ םייפ טײּברַאעג ךָאנ ּבָאה ךיא--
 ,ןעבָאה רע לָאז ןדע-ןג ןעגיטֿפיל ַא ,,"ךוּבלעמ

 ,ףורק םענעּברַאטשרעּפ ַא ןעגעוו יװ ,2תמ, ןעגעװ טדער רע
 ןעלאגרושז ןעגעװ ףימ טימ רע טדער ץכיל א רַאפ סָאװ טימ

 ?ןעלַאגרושז ךָאנ רתיא טקנט3--
 / ,עלעבײמש ןעניטעמושבא טימ רע טלעכיײמש
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 קעװַא סיפע ךָאד ןיא ןעבעל עצנַאג סָאד .קרַאטש רהעז--
 -יצנייא-ןייא רעד זיולּב ..טנהעװעג טסרעװ .עשזנַארּב רעד ןיא

 ..מהענ .סעמארגעלעט ןעצעז--ןעּבילבעג טציא רימ זיא גונעת רעגק

 ,גנוטייצ א רַאפ טײּברַאעג טסלָאװ וד יװ יױזַא ןיא ,ןעצעז וטס|
 ,,,הנושמ---ױזַא ךיז וטסכַארטרעפ לָאמ שרעדנַא נָא ןוא|

 ףערהערט ךיז ןעזייוו ןעגיוא סנעטלַא םעד ףיוא
 !רעהַא ןעמוקעג וטזיּב סָאװ גילוצ--
 ,ךיא ןיּב סעגַאידָארּב יד ןופ--

 ּ? ןעמָאנ ןע" 'תמא םעד ןעגָאוסױא טשינ וטסרָאט--
 ,ןיינ--

 ,רעקשטעטלַא רעגיזָאדרעד ןעגנַאגעּב זיא אטח ַא רַאפ סָאװ

 טדער סָאװ ןוא סעמצרגעלעט ןעצעז ןיא עיזעָאּפ טניפעג סָאװ

 :ןעשנעמ א ןעגעװ יװ "?לַאנרושז םענעּברָאטשרעּפ , ןעגעוו|

 ךיױוא רימ ןעפערט ,קורד םייּב ,יירעדניּבנייא רעד ןיא ןוא

 ,"טייהטמהירעּב א ,--דַארג ןעסיוועג ַא ןיא ,ןיושרַאּפ ןעװַאקישט ַא
 ַא ,"לעסעג-ןיסקַארּפַא ם'נופ רעדרעמ, רעגרוּברעטעּפ רעד

 -ור ןייז טימ טריסערעטניארעפ קרַאטש טָאה סָאװ ,ןעֿכערּברעּפ-

 ן'טימ ,טָאה סָאװ ,ל'רוחּב גנוי ַא ,טייקדליוו ןוא תוירזכא ,טייקגיה
 -"רעפ ןיא רע ,ןעיורפ יירד טע'גרה רעד ,ןעּביורעּב וצ קעווצ

 טָאד ןענעז טָא ,עגרָאטַאק רֶהָאי גיצנַאװצ וצ ןערָאװעג טּפשמ

 ןעגיוא ענױזַא ,גיּברַאּפדלָאג סָאװטע ,ןעגיוא עלעג .ןעגיוא ענדָאמ

 ,ןעפָא ,ךיילג ךייא ףױא רע טקוק ןעקוק .ץעק רָאנ ןעּבָאה
 ןעגָטז ױזַא ןָאק ןעמ בױא ,ןעגױא עגיזָאדיד ןיא ןוא ,ףרַאש

 ,רעטוג ןייק טשינ--קוק רעד .טשיג המשנ םוש ןייק ךיז טלהיפ

 סרעדנוזעב יד ןעקוק ױזַא .קוק ַא ךיז ױזַא--רעטכעלש ןייק טשינ

 וצ הנוּכ רעד טימ רעדרעמ עגיהור ןוא עטלַאק עגיטשרודטולּב
 .מיס וליפא ,גידנעטשנַא ץנַאג ייז ןענעז ,ךילנהעוועג ,ןעּביױרעּב
 ַא סיֿפע טֿכװעג טסיזמוא ייז רהיא טלָאװ םינּפ ןפיוא ,שיטַאּפ

 יד ןיִא זױלּב ,ןעֿפירטש עגיטשרודסולּב ןופ ,ןע'ניק ןופ ןעכייצ
 קילּב ם'ניא זױלּב .המשנ ַא ןופ לרעייפ סָאד ָאטשינ זיא ןעגיוא

 ,סעכילשנעמ סיּפע טלהעפרעד האירב רעגיזָאדרעד זַא ,רהיא טהעז

 .טע'גרה'עג טָאה רע ױזַא יו ,רָאפ ךילטייד ךיז טלעטש רהיא ןוא
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 -ץגייא םעד טימ ןּברק ןייז ףיוא טקוקעג ,ךילנײשרהַאוװ ,טָאה רע
 -יטפיג ַא ןופ קילּב ןעפרַאש ןעטלַאק םעד טימ .קוק ןעגיהור םעג
 ,אמתסמ ,ןּברק ןייז זיא קילּב ןעגיזָאדמעד ןופ ןוא ,גנַאלש רעג
 --קילּב ןעגיזָאדמעד ןיא ָאטשינ .המשג רעד ףיוא ןערָאװעג טלַאק
 .טייקדליװ ןייק טשינ ,טּפַאשטגייפ ןייק טשינ ,סַאה ןײק טשיג
 סע יװ ,טולּב סָאד ךיז טסיג סע יװ ,טקוקעג רע טָאה גיריגיינ
 ,ץַאק ַא יװ ,גיריגײג .ןּברק ןופ ףוג רעד הסיסג ןיא ךיז טקוצ
 סָאד ,רָאג ןוא .ןַאקַארַאט א עּפַאל רעד טימ טקיטשרעד יז תעשּב
 עגיזָאדיד ייּב טריּפָארטַא זיא ךיילטימ ןופ ,תונמחר ןופ להיפעג
 ןופ להיפעג סָאד .ןעגױא ערעייז ןיא גיטנעק זיא סָאד--טייל
 ןענעז סָאװ ,ןעשנעמ ייּב יװ ,ןָא-ןעריוּבעג ןופ "יז טלעפ תונמחר
 ,האירה-שוח םעד ןהָא ןערָאװעג ןעריוּבעג

 -ַאק ענייז טימ טקוק לעגנוי רעכילגעוועּב רעטקישעג רעד
 ,טע'גרה רעד טָאה רע יװַא יװ ,גיהור טלהעגרעד ןוא ןעגיוא-ןעצ

 | !ןָאהטעג סע וטסָאװ ױזַא יוו--
 ,שזארוק ןופ--
 ?רוּכש ןעוועג--
 -וק ןיא ןענופעג ךימ ךיא ּבָאה ןעבעל עצנַאג סָאד ,ןיינ--

 .עג רָאנ ךיא ּבָאה םוטעמוא ."עניד א ,ןעוװעג ײקַאל ַא .שזַאר
 לעװ ךיא , :טֿכַארטעג שזַארוק ןופ ךיא ּבָאה ,שזַארוק ,הואג ןהעז
 "ףלעג ןייז טעװ ,ןעטױט ןוא ןהעג

 / ןטציא רעּבָא ,וג--
 | ,טײּברַא נא ךימ ןרעל ךיא--
 ןַאהרַאפ זיא סע רעֿכלעװ ןיא ,עּביל טימ--עּביל טימ ןוא

 | ,טכַאמעג סָאװ-רָאנ טָאה רע סָאװ ,דנוּבנייא םעד רע טזייוװעּב--סעלַאטנעמיטנעס סָאװטע
 ףרור ןערָאװעג טֿפַאמעג עּביל טימ וזיא סָאװ ,דגובנייא'נא

 ףעשנעמ טױטעג ןעּבָאה סָאװ ,דנעה ענעגייא יד
 : ,ןעמוקעג -סױרַא ,לרעדורּב ,ריד ייּבזזיא דגוצנייא רעגיטרַאסיורג א--
 ןופ לעכיימש רעטיירּב ַא ךיז טסיגוצ םיִגּפ  ןייז - רעּביא =

 ,גונעת
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 ,גנוי רעגיזָאדרעד טֿכַאמ קורדנייא םענדָאמ-ךילרעדנואוו ַא

 -לעּב ַא ןיא ןערָאװעג טלעדנַאװרעפ רעדרעמ ַא ןופ זיא סָאװ

 ירד טױשעג טָאה רע ,שיײּברַא ןייז ןופ האנה טָאה ןוא הכאלמ

 ןעליפמש טצעזעגרעדינַא יװ ױזַא םעדֿכָאנ ךיז טָאה ןוא ןעשנעמ

 - .סעקצַאצ ןיא
 ךיז טגיפעג יירעקורד רעד ןופ זיוה םענעגייא םעד ןיא |

 .ןרעטייװרעד קעטָאילּביּב רעגיזָאדרעד ןופ .קעטָאילּביּב יד ךיוא

 לײװ ,רַאפױעד זױלּב ןעשנעמ "עיירפ, ךס ַא לייוורעד ךָאנ ךיז

 .רעכיב ןעמהענ ָאד ןענָאק סעקינשזרָאטַאק ךיוא .
 ַא טעמּכ ךָאנ ,ןַאמרעגנוי א סיּפע ןעגעקטנַא רימ טמוק סע

 | ,ק ,לעגג יז

 סָאװ ,ןַאהרַאפ ןילַאֿכַאס ףױא ןענעז ןעשנעמ גינעוו רעּבָא

 ,קורדנייא ןערעווש ַאוַא ןעכַאמ "רעיורט ןופ טיּבעג, ם'ניא ןעלָאז

 ,רע יוז
 -קעּב סָאװ-רָאנ טלָאװ רע יװ טקנופ ,ענימ ַאזַא טָאה רע

 יד טשימוצ קרַאטש םהיא טָאה סָאװ ,העידי ערעווש ַא סיּפע ןעמ

 ,קורדגיא רהיא רעטנוא ךָאנ ךיז טניפעג רע ןוא תונויער

 ךיז טלָאװ רע יװ ,קורדנייא'נא רע טכַאמ ,טדער רע זַא

 םהיא ןעכָאה סָאװ ,תובשחמ עגירעיורט ןופ טּפַאֿכעגפױא סָאװ-רָאנ

 ...ןעגָארטעגקעװַא טייוו ,טייוו ץעגרע
 .,,םינּפ ךילקנערק ַא ,ןהעזסיוא ךילקנערק ַא
 ךרַאמ 8 ראט רהָאי 47 10 ףיוא ןערָאװעג טקישרעפ זיא רע

 | .גנוגערפיוא ןופ טנעמָאמ 8 ןיא
 ןייק סָאװ ,ןעשנעמ ַא רַאפ טסואוועּב רע זיא ןילַאכַאס ףיוא

 -עגסױרַא טלָאװ ץלַא יװ טקנוּפ ,ןָא טשינ ןױש םהיא טהעג ראו

 טימ ,םורט רעד ןעּבילּבעג זיא סע ןוא םהיא ןופ ןערָאװעג ןעפָאל
 ,טסליװ וד סָאװ ,ןָאהט טסנָאק וד ןעכלעוו

 ןעװעג ןיא רע .ןעגנַאגעג טשינ םהיא זיא ןילַאֿפַאס ףיוא |

 טרָאד .רענעשוניה-גרעג ם'נופ עירָאלעצנַאק רעד ןיא רעּביירש ַא

 ,רעטלטורעט-עירַאלעעגַאק ן'טימ ןעסױטשעגנעמַאזוצ ךיז רע טָאה

 .גָא טָאה .ג רעגױטררעד .קינשזרָאטַאק א ךיוא ,,ג א םענייא טימ
 +ז

 ןעמ ,ןעסעבעג רענעי טָאה ,רעגעשוגיא ן'רָאפ טהיא ףיוא טדערעג



 9 .ןילַאֿפַא שי

 ןוא .עמרוט-ןעטייק רעד ןיא שדח ַא ףיוא ןעצעזנײרַא םהיא לָאז
 .ייק ןיא טֿכַארּברעֿפ .ק רעכילקילגמוא רעד טָאה שדה ןעצנַאג ַא
 ,עגרָאטַאק רעד ןופ לעקניװ ןעטטֿפילקערש עמַאט םעד ןיא ןעט-

 -נעמ עטוג םהיא ןעּבַאה ,ןָעטרָאד ןופ סױרַא ןיא רע זַא
 טֿפַאמ רע ,קעטָאילביּב רעד ןופ רעטלַאװרעפ ַא רַאֿפ טכַאמעג ןעש
 ץלַא זיא סע ןעפלעװ ןוא ,ןעשנעמ ַא ןופ קורדנייא ןערעװש םעד
 ,טיוט ןיוש

 ,,טייגרא-עגרַאטַאק ןע טפשה'רעֿפ טרעו

 ןיא ןענעז ,ןושל ןעשינילַאכַאס ן'פיוא ךיז גידנעקירדסיוא

 ןילַאֿפַאס ףיוא ןערָאװעג טקישעגסױרַא (1898) רהָאי ?ןעטפניפ,

 ,2,728--רהָאי "ןעטסקעז) ןיא :ןַאמ 2,219

 וצ רימ ן'טפשמ'רעפ ךילרחעי-רהָאי : ךַאז עגידריווקרעמ ַא
 ,טשיב ןעסייוו רימ ןוא ןעשנעמ דנעזיוטיירד זיג טײגרַא-עגרָאטַאק
 .עגרָאטַאק עגיזָאדיד סגױזַא זיא סָאװ

 ,"ךימרעט א ןהָא; ןעלייטרוארעפ עגיזָאדיד ןעטיידעב סָאװ
 !רהָאי ייװצ ףױא ןוא 4 ףױא 10 ףױא ,18 ףױא ,20 ףיוא

 ם'גיא ןערהיפנײרַא ךייא ןעלעוו רימ רעדייא ,רעבירעד ןוא
 ךייא ןעלעװ ר"מ רעדייא ,עגרָאטַאק רעד ןופ ןעכעל ןעכילרעגיא
 טימ ,סעטסַאק ףױא גנולײט רעלעניגירא רהיא טימ ןטנַאקעב
 ,ץעזעג ,שיגילער ףיוא קוק רתיא טימ ,תודמ ,םיגתומ עץרהיא
 -ָאקעב ץלַא ןופ רעהירפ ףייא ךיא זומ--ףארטש ןוא ןטכערב רעש

 ףָארטש א ראֿפ סָאװ ,עגרָאטַאק סניװַא יא סָאװ ,טימרעד ןשג
 יעגסױרא ןערעװ סָאװ ,ןעשנעמ ענעי ןעפרַאװעגרעטנוא ןטרעװ
 .ןילאכאט ףיוא טקישי

 סעקינשורָאטַאק עלַא ןערעװ ,ןהעזעג ןירש ןעבָאה "וימ יװ
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 :טבורּפעגסױא טרעװ סָאװ ,סַאלק ַא :ןעסַאלק ייווצ ףיוא טלייטעג
 .ןערָאװעג טכורּפעגסױא ןיוש יא סָאװ ,סַאלק ַא ןוא

 -געמ ןײרַא-ןעלַאפ ,טבורּפעגסױא טרעװ סָאװ ,סַאלק ם'ניא
 18 ֹוצ יװ רעגינעװ טשינ ןערָאװעג טּפשמ'רעפ ןענעז סָאװ ,ןעש

 | ,עגרָאטַאק רהָאי |

 ם'ניא ןעניפעג ךיז ןעפרַאדעּב ןימרעט ַא ןהָא סעקינשזרָאטַאק
 טפשמ'רעפ ןענעז סָאװ ,יד ןרהָאי 8 עצנַאג סָאלק-סגנובורּפסיױא
 ,יד ןרּהָאי --רהָאי 20 יװ רעכעה טשינ עגרָאטַאק וצ ןערָאװעג
 4--רהָאי 20 זיּב 15 ןופ עגרָאטַאק וצ טּפשמ'רעפ ןענעז סָאװ
 וצ טנעֿכערעגוצ ,ךילריטַאנ ,דלַאב ןערעװ עגירעּביא יד ,רהָאי

 ,"עטבורּפעגסױא, סָאלק םעד -

 .עמרוט יד זיא ,טכורּפעגסױא ןערעװ סָאװ ,יד רַאפ רעּבָא
 ,ןענַאטשרעפ ךילנהעוועג טרעװ יז יװ ,עמרוט ע'תמא'נַא

 -גהעוועג יז טפור ןעמ יװ רעדָא ?עמרוט-סגנוכורּפסיױא ,, יד
 -עגּבָא ןעצנַאגניא טיוּבעג בור-יּפ-לע זיא ?עמרוט-ןעטייק, יד--ךיל
 ןעכױה ַא טימ ,!סעילַאּפ, עֿכױה טימ טמױצעגמורַא ןוא טרעדנוז
 ןערעטש סָאװ ,ןעלורטַאּפ םורַא-ןעהעג דנעװ יד ייּב ,ןַאקרַאּפ
 +יד ןופ ןעפױלטנַא וצ "עטבורפעגסיוא, יד טשינ ןעגעווטסעדנופ
 סָאװ ,ןעלורטַאּפ יד ןופ ןעגױא יד ףיוא יקַאט ןוא דנעוװ עגיזָאד

 -ערשרעד ןָאק ךַאװ ַא רַאפ סָאװ ,ןעטלַאהנייא ןָאק דנַאװ ַא ראפ |

  ךעסיוא ,ןערילרעפ וצ סָאװ טשינרָאג טָאה סָאװ ,ןעשנעמ ַא ןעק |

 .ןימ ַא יװ ןעכלעזא סױצ-טדעז טױט רעד סָאװ ןוא ןעּבעל סָאד
 ןעּבעל ןעֿכילקערש ןעגיַאדמעד טימ ךיילגרעפ ןיא "לרעקוצ,

 | "ל ץמרוט-ןעטייק רעד ןיא
 -ןעטייק; רעד ןיא געװ רעד זיא ןעשנעמ עדמערפ רַאפ

 טלַאה עמרוט רעגיזָאדרעד ןופ ןעטנַאטסערַא יד .טכַאמרעפ "עמרוט
 טקנוּפ ,עגרָאטַאק רעגירעּביא רעד ןופ טרילָאזיא ןעצנַאגניא ןעמ
 פד וליפא ;טסעּפ ףױא טקעטשעגנָא ןענעז סָאװ ,ןעשנעמ יװ

 ,טרעדנוזעגּבָא ןיטולחל ןענעז "עטבור:עגסיוא, יד רַאפ ןעלָאטיּפש
 -ערַא ערעדנַא יד טשינ ןעגעװטסעדנפ טרעטש ץלַא סָאד רָאנ

 ןעגָארטנײרַא ,"עמרוט-ןעטייק , רעד ןיא ןעגנירדוצניירַא ןעטנַאטס
 57 ןוא טייקשירעדניפרע יד .ןעטרָאק ןיא ןעליּפש ןוא ןעמנַארּב



 טי -.ןילצֿפאו

 טטשינ ץענױג ןייק רָאג ןעּבַאה עגרָאטַאק רעד ןופ ןעלשפנייג
 יה גיָלַֹּב ןוא טפיוקעג ץלַא ןילאכַאס ףיוא טרעװ ,םע'דרעסיוא
 : ,טפיוק

 'ופ ףוס ן'זיּב ּבױהנָא עמַאס ןופ ,טסברעה זיּב גנילהירפ ןופ
 ?מרוט-ןעטייק, רעד ןופ ןעטנַאטסערַא יד טרעװ ?ןאזעס-הטילּפ,
 ןיא טדימשרעפ ןערעװ סיפ יד ןוא טָאק רעבלַאה א טרױַארעגּבָא
 ןהָא ויא סָאװ ,טּפול עשונילַאֿכַאס יד טרעװ טלָאמעד ןוא .ןעטייק
 ,ןעטייק ןופ גנַאלק ן'טימ טליפעגנַא ,ענעטלָאשרעפ ַא ךיוא םעד
 יו ,רחיא טרעה ,עמרוט רעד וצ גידנערהָאפוצ ,ןעטייו ןופ ךָאנ
 פד טימ ןעטגַאטסערַא יד ,עמרוט ןיא ןעטייק יד ןעגנילק סע
 יד טסּברעה ויּב גנילהירפ ןופ ןערילרעפ ּפעק עטלָאגעגּבלַאה

 ףוא ,תויח יװ ױזַא סא ייז ןעהעז טציא ;ןעשנעמ ַא ןופ הארמ
 רהעז טגינייפ ,ךילריטַאנ ,סָאד .ןעקוק טשינ רָאג ןַאק ןעמ ע;לעװו
 סָאװ ,עמרוט-ןעטייק רעד ןופ ןעטנַאטסערַא עגינעי-יד קרַאטש
 ןעּבָאה סָאװ ןוא ןעפױלטנַא ןופ טשינ לָאמנײק רָאְג ןעטכַארט
 -רעד ,ךילריטַאג ,לרוג רעייז ןעגָארטוצרעּביא גידלודעג ןעסַאלשעכ
 ןעגנוגנידעב ערעדנַא ייּב סָאװ ,םישעמ עניזַא וצ ײז סע טקעװ
 ,ןופרעד טֿכַארטעג טשינרָאג לָאמניײק ייז ןעטלָאװ

 ,טבורּפעגסױא ןערעװ סָאװ ,יד רַאֿפ טײברַא ןופ טייצ יד
 ,ויא ,ןערָאװעג טבורּפעגסױא ןיוש ןענעז סָאװ ,יד רַאפ ייס ןוא
 ךיא העש {} וזיּב 7 ןופ טמיטשעג ,רתֲא" ןופ טײצ רעד טיש
 ןופ ןעפיש יד סרעדנזעּב--ןעפיש ָאד ןענעז סע בוא ,תעל-תעמ
 =רַא ,הלהּב ןוא שינעלייא ףיל ןעבָאה סָאװ ,טטלפ ןעגיליוויירפ
 ףליפא ןוא "ןיײרַא-טֿפירק סע, ליפיו סעקינשזרָאטַאק יד ןעטייב
 ײשזרָאטַאק יד ןערעװ טלָאמעד .ןיירא טשינ טכירק סע ליפיוו
 ,סענַאטיּפַאק ה"ה יד וצ טפענקּבײל ןיא טלעדנאװרעפ שכמ סעק

 .ָאה סָאװ ,ןעטייּברַא יד ײװ ,תודע'נַא ןעוועג ןיילא ןיִּב ךיא ןוא
 טגידנעעג ךיז ןעּבָאה ,גָאטרַאפ רענייז ַא 2 ןעֶּביױהעגנָא ךיז ןעג
 ןופ ףיש ַא ןעדָאלעגסיױא טלָאמעד טָאה ןעמ :טכַאנײּב רעגייזַא וו
 ,טָאלמ ןעגיליוויירפ

 יד ןעּבָאה ,טגָאטנז יד ןוא געט-טסָאּפ ירד ײד רעסיוא
 ,בוט"םוי געט 14 ךָאנ ,טנורּפעגסױא . ןערעוו סָאװ ,ןעטנַאטסערַא
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 ךיוא .טיהעגּבָא לָאמעלַא טשינ ןערעװ געט עגיזָאדיד ךיוא רעּבָא
 -עג ןײלַא ןיִּב ךיא ,ןעסירעגּבָא עכילטע ןערעװ געט 14 יד ןופ
 .רָאטַאק יד ןעּבירטעג טטייצ-בוט-םוי טָאה ןעמ יװ ,תודע'נַא ןעוו
 ץטיול שטָאֿכ ,טָאלפ ןעגיליוויירפ ןופ ףיש א ןעדָאלוצסױא סעקינשז
 -עג יײז טָאה ןעמ .טײברַא ןופ יירפ ןעװעג יײז ןענעז ץעזעג
 טכעגק-בײל יד וליפא ןעװ ,גָאט ַאזַא ןיא ןעטיײּברַא וצ ןעגנואווצ
 ,טײּברַא רעד ןופ ןערעװ טיירפעּב ןעגעלפ

 יד סױרַארעּפור סָאװ ,ןעטנוּב ענעי ךיז ןעמהענ ןופרעד
 -יל סע עֿכלעװ ייב ,ןעלטימ ,ןעליטשוצנייא ?ןעלטימ עגירעהעג,

 תמשנ יד טָאג ןענעז סָאװ ,סעקינשזראטפק עכלעזַא דָארג ןעד
 ףױא יֹזַא ןרעטיברעפ סָאװ ,ןעלטימ ענעי ןענַעז סָאד .,גידלוש

 .עגרָאטַאק עגידנעדייל יד גונעג
 רעד ןופ "ןעטנאטסערַא-ןעטייק , יד זַא ,ןעפַארטעג טָאה סע ןוא

 ןהעג וצ טגָאזעגּבָא ןיטולחל ךיז ןעבָאה עמרוט רעקסווָאקַאסרָאק
 | .ֿףיש 8 בוט-םוי ןעדַאלסיוא

 !ץעועג-יּפ-לע טשינ--

 ,גָאט םעד טָאטשנָא זַא ,טגָאזעגוצ טסיזמוא ייז ןעמ טָאה |
 -ןעכָאװרעדניא רעדנַאנַא ןעהורוצסיױא ךיז ןעּבעג יײז ןעמ טעװי

 | ,גָאט
 -צז עניװַא געט ליפיו !תוחטבה עגיזָאדיד ןענָאק רימ--

 ןעטנַאטסערַא יד טרעפטנעעג ןעּבָאה--! ןערָאװעג ןעלַאפרעּפ ןענ

 רעד ףױא ןהעג וצ טגָאזעגּבָא ךיז ןוא "עמרוט-ןעטייק, רעד ןופ
 | | | /  .טײברַא

 -זָאדיד ,ןערהיפרעד ןָאק יז סָאװ וצ טָא ,סָאװ וצ טָא--
 טייהגעגעלעג רעד ייּב רימ טגָאז--"! טייקֿכילדניירפנעשנעמ,/ עג
 .רימ !יאדוא ,ונ--.גנורעטיברעפ ןוא לַאג טימ לעטירטָאמס רעד
 טָאה ָאװטסלַאשטַאנ ! ךילדניירפנעשנעמ טציא סעפע ךָאד ןענעז
 טימ ךיא לָאז סָאװ ,ךיא ךיא גערפ !ןעסיימש לָאז ןעמ ,טנייפ
 | !? ןעֿכַאמ ,םיבלּכ יד טימ ,ייז

 טדגעװעג ךימ ּבָאה ךיא ןעכלעוו וצ ,קינשורָאטַאק א ןוא
 | :עגָארפ רעד טימ

 טעװ סע !ןעטײּברַא ןהעג טשינ רהיא טליװ סָאװרַאפ---



 לז =
 אי .ןיל ַאֿכ א

 !רעגרע ןייז ךָאי
 ןָאהטעג ךַאמ א השעמ-תעּב ןוא טרעפטנעעג רימ רע טָאה

 :דנַאה רעד טיז
 רהיא ,ןייז טשינ } וש ןָאק ,ןיא סָאד יװ ,םעד ןופ רעגרע--

 ןערָאװעג ןעּבעגעג זנוא זיא גָאט-בוט-םי רעד זַא ,ךָאד טהע
 -ךיז רַאְפ לעסיצ ַא ןעטיײּברַא ןענָאק שטָאֿפ ןעלָאז רימ ,ףיורעד
 ךָאד ןענעז רימ םורָאװ .סעפע ןעטַאלרעפ ,,ןעהיינרעפ שטָאג

 -געט-גָאט .ןעסילשעגמורַא ןוא ןעטירעגמורַא ,טעקַאנ ןוא סעװרָאּב
 --ןעטייק ןיא ךָאנ ןוא טייצ-בוט-םוי ךָאנ ןוא הודצָא'בַא ןהָא ךיל
 ?ןייז רעגרֶע ָאד טעװ ואוו ,יײז ףיוא ןעװעצַארּפ העג

 -עגנייא ָאד ןיא סָאװ ,רדט םעד ןילַאפַאס ףיוא ןרעדנע

 טשיג ףערטעּב םוש ןייק טָאװ ,ץעזעג ן'ֿפרוד ןערָאװעג טלעטש
 ןעגנוהיצעב עטוג ןיא ךיז טניפעג סָאװ ,ןַאטיּפַאק עדַאיל א רַאֿפ
 ,לעטיוטָאמס ן'טימ

 ='בַא טגָאז--! לעטירטָאמס םוצ ןָאהט רהָאפ ַא ףרַאדעּב ןעמ--
 לָאז רע ,ןעגָאז םהיא ףראדעב ןעמ--עמריפ א סיּפע ןופ טנענַא

 טָאװרַאֿפ ענעדָאלעגנַאנַא ףיש רעונוא ןעמוקעג .,ןעשנעמ ןעקיש
 ' ?יװַא ןהעטש יז לָאז

 י"ד ןוא ,בוט-םוי טנײה ךָאד ויא ץעזעג ןטיו רעּבָא--

 !טײּברא רעד ןופ יירפ ןענעז סעקינשזרַאטַאק
 !טרעװ טשינ עקיּפָאק א ןיא טָאד--
 ? ץעזעג א רעבָא--
 .ןעטייקשיראנ--

 -עז.טשיג ,עטכעלש יד ןעפעגוצ וצרעד סע ףהיא ביוא
 וליפא טשינ ןעמירַאװ סָאװ ,גנופוש ןוא גנודיילק יד ,זייּפש עגיס

 "רעפ ךיוא רשפא רההיא טעװ ,עלעטסערפ ןעטסנעלק םעד יי
 "טייל-סגנוברּפסרױא, עגיזָאדיד יב טָאװרַאפ ,הּבס יד ןהעטש
 יהרעגעגושמ ןעפיולטנַא ייז טָאװרַאֿפ ןוא ךדלודעג ײד טצַאלּפ
 רעֿכלעװ טימ ,גנורעטיברעפ יד ןהעטשרעפ ךיוא טעװ רהיא ןוא
 | .עגרַאטַאק יד טמעטָא סע

 .ןעטייק, יד ןעכוזעּב ֹוצ טשיג טעראטסעג ךימ ףָאה ךיא
 ףיז טגעלפ ףימ .,סעלעטירטַאמס ה"ה "ד טימ ןעמַאזוצ ?עמרוט
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 יד סָאװ ,ןעכַאז עלַא יד ןופ דרע רעד ןיא ןעקניזנײרַא ןעלעוו
 ןעגױא יד ןיא סעלעטירטָאמס יד ןעגָאז ןעגעלפ סעקינשזרָאטַאק
 ךיז טלָאװ זנוא רעכלעװ ןופ ,הזעה ַאוַא טימ ןעדייר ןעגעלפ ייז
 ,ןעשנעמ ַא ןופ הזעה רעד טימ .ט'מולח'עג טשינ לָאמנייק רָאג
 ײייר ןעגעלפ ייז ,ןעּבָאװ-וצ-ארומ סָאװ טשינרָאג ןיוש טָאה סָאװ
 סָאד ןעסיגוצסיוא רָאנ יּבַא ,ןעֿכַאז ךס ַא טימ גידנעריקיזיר ,ןעד
 גנוצ יד לייװ ,ראפרעד ןעדייר ןעגעלפ ייז ;ץרַאה עטלַאגרעפ
 .ןעגייוש רהעמ טנָאקעג טשינ ,אמּתסמ ,ןיוש טָאה

 טָאה ,עמרוט רעקסווַאקיר רעד ןיא ןעמוקעג ןיּב ךיא תעשּב
 -ָאמס רעד זַא ,גנורעטיּברעפ ַאזַא םלוע ןעשיװצ טשרעהעג טרָאד
 ןיא ןימ ןערהיפוצניירַא ןעסָאלשעּב דלֲאּב טשינ ךיז טָאה לעטירט

 ,דנעוו-עמרוט יד
 -רָאג ךיז טניױל סע זַא ,ןעפרואווסיוא ענױזַא ןענעז סָאד--

 .טדערעגנייא, ךימ רע טָאה--! ייז ןעקוקוצנָא טשינ
 =עד טשינ ןילַאכַאס ףױא ןעמוקעג ךָאד ןיּב ךיא רעּבָא--

 !ךובֹּכ ןופ רעטיר ןהעז וצ ףיור
 -עועג טייצ ןעכָאװ ייווצ ןיוש זיא ?גנוליײטּבָא-ןעטייק, יד

 -ײּברַא וצ טגָאזעגּבָא ךיז ןעּבָאה ייז ."עשַארַאּפ רעד ףיוא , ןעס
 ,טרַאּפשרעּפ ןעטלַאהעג ןעֿכָאװ ייווצ ןיוש ייז ןעמ טָאה ,ןעט

 ןיא ןוא הירפרעדניא זױלּב ןוא "רעמונ, ןופ טזָאלעגסױרַא טשינ
 ןענַאטשעג ויא סָאװ ,"עשַארַאּפ, יד ןעטיּבעג ןעמ טָאה דנעוָא
 ןעּבָאה ,ריא ןעטקיטשרעפ ןערעוש םעד טָא ןיא ,לעקניוװ ןיא
 ,ןהעזעגסיוא ךילקריו ,ןעסעזעג טרָאד ןענעז סָאװ ,ןעשנעמ יד

 ַא ןעװעג זיא סע זַא ,תמא םעד ןעגָאז לעװ ךיא ןוא ,תויח יו
 ּבָאה ךיא תעשּב ,לָאמ סעדעי ןוא ,ייז ןעשיווצ ןהעגוצֿפרוד ארומ

 רעד ףױא טשינ רהיא טהעג סָאװרַאפ, :עגַארּפ יד טרהירעּב
 -העװעגנַא'נַא ןָא-רהיר ךיא זַא ,טריּפשעג ךיא ּבָאה--"? טייּברַא
 ,טרָא טגָאט

 וצ ןעירשעג ןעמ טָאה--!ןהעג טשינ .ןעלעװ רימ ןוא--

 --ןרעגנוהסיוא ןעמעלַא זנוא ייז ןעלָאז-..ןעטייז עלַא ןופ רימ
 !ןהעג טשיג ןעלעװ רימ

 םעגייא ייּב טגערפעג ךיא ּבָאה--;טשינ וטסציז סָאװרַאפ--
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 טקוקעג ןוא דנַאװ םייב "ןעקעטש ַא, יװ ,ןענַאטשעג זיא סָאװ
 ,ןעגיוא עזייב סימ

 ַאזַא טימ טרעפטנעעג רע טָאה--{ריד וצ סע טָאה סָאװ--
 טרהירעגנָא ךימ טָאװ טעקינשזרָאטַאק יד ןופ רענייא זַא ,ןָאט
 :ןָאװטעג עשטּפעש ַא ליטש ןוא לעּברַא םייּב

 טהיא ןופ ּבָא ךיז טקור ,ץירּפ--
 ענשימוא ןוא ָאװטסלַאשטַאנ רַאפ ןעמונעגנַא ךימ טָאה רע

 ןוא ןערעװ זייּב ,ןעדניצנָא ךימ לָאז ךיא ,ןָאט ַאזַא טימ טדערעג
 ,לַאג ןייז רימ ףיוא ןעסיגסיוא ןענַאק לייוורעד טעװ רע

 -עג ןערעװ ,טבורּפעגסיוא ןערעװ סָאװ ,ןעטנַאטסערַא יד
 .-לָאס ךַאװַא רעטנוא יװ ,שרעדנַא טשינ טייברא רעד ףיוא טקיש
 ןימ ַאזַא ןהעז ,רעגייטש ַא ,רהיא טעװ לָאמלײט ןוא ,ןעטַאד
 ,לעדנַאגַאװ גידעל ַא רעדנַאנופ-ןעגָאי ןעטנַאטסערַא יד :ענעצס
 ןיא ןײרַא ןעגנירּפש ןוא ,להעמ קעז טרהיפ ןעמ ןעכלעװ ףיוא
 רעטניה ןוא ,ןעסלער יד רעביא טפיױל לעדנַאגַאװ סָאד ,םהיא
 יש םעד וצ רע טלַאה דנַאה ןייא טימ ,טַאדלָאסַא טפױל םהיא

 רעטייװצ רעד טימ ןוא ךיז טרעטנַאלֿפ רע ןעכלעװ ןיא ,לענ
 ןיא ןוא ,סייוװש טימ ןעסָאגעּב ןוא םעטָא'נַא ןהָא ,סקיּב םעד
 ,ןיירַא טשינ סעקינשזרָאטַאק יד םהיא ןעזָאל לעדנָאגַאװ

 !לעסיּב א ךרוד ךיז ףיול וד ,ןייג--
 יד וצ לָאמנייא ךיא גָאז--! רעדירּב ,ךייא ןופ הלוע'נַא--

 !רהיא יװ ,שנעמ ַאזַא ךיוא ךָאד זיא רע--.סעקינשזרָאטַאק
 .סיױא לָאמ ןייא שטָאֿכ ךָאד ןעמ ףרטדעב ! ןירַאג ,ךע--

 .טרעפטנעעג ייז ןעּבָאה--! לַאג יד ןעצימע ףיוא ןעסיג

 ןעמַאה ןיא ,ענעצס ַאזַא ךױא טּפָא ץנַאג טפערט רַאפרעד
 -ןעטייק, ַא ףױא ,רעטכָאקוצ ַא ,טיױש ןוא טָאדלָאס ַא טחעטש

 ,?טגַאטסערַא
 וַאה ,להעמ טימ םעזוּב ןעלופ ַא ןעטָאשעגנָא וטסָאה סָאװ--

 ! ףיוא-ןעפע םעזוב םעד ףיוא-ןעפע
 !טסליװ וד בוא ,ףיוא ןיילא ןעפע--
 סָאד טנַאטסערא םעד רעדנַאנופ-טױגיב טַאדלָאטפַאװ רעד

 .יִש ןָא ךז טבױה .טעלַאוט ןופ ןעלייט ערעדנַא יד ןוא דמעה
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 -לָאטכַאװ רעד ןוא .עגרָאטַאק יד טֿכַאל ןעטרָאד ןופ להעמ ןעט
 םהיא טיג ןוא םידגּב יד טנַאטסערַא םעד רעדנַאנופ-טדניּב טַאד
 .סקיּב ץטימ ךרוטש ַא התעמ-תעּב

 -סיוא, יד ןופ רענייא .ענעצס ןימ ַאזַא ךיא העז לָאמניײא
 -ּבָא ןיא ,סופ ןעקנַארק א טימ שנעמ ַא ,"ןעטנַאטסערַא-סגנובורּפ
 ךיז ןעטכיררעפ וצ ,ןעטנַאטסערַא יד ןופ עלייוו ַא ףיוא ןענַאטשעג

 רעד ןיא סקיּב ןטימ טַאדלָאטכַאװ רעד םהיא טיג .ןעטייק יד
 | ,טייז

 ,ךָאד טסהעז--,ךיא גָאז--! םהיא וטסגָאלש סָאװרַאפ = ,ונ--
 ,שנעמ רעקנַארק ַא

 ,טקוקעגמוא ךיז טָאה טַאדלָאטכַאװ רעד
 ךיד טעּב ןעמ ֹואװ ,ןיהַא זָאנ יד טשינ קור וד ןוא-

 | ! טשיג
 !סָאה ליפיװַא טצָארּפשעגסױרַא טָאה גיוא ןייז ןיא ןוא

 ןילַאֿכַאס ףיוא ךרוד-ןעֿכַאמ סָאװ ,ןעשנעמ ךָאנ ןענעז טָא
 ,עגרָאטַאק ץ'תמא'נַא

 -רַאפ זיא ,עטמַאעּב רַאפ ּולק םיגיא ,קסווָארדנַאסקעלַא ןיא
 טָאה סָאװ ,טַאדלָאטכַאװ רענעזעװעג ַא ,יַאלָאקינ רעניד ַא ןַאה
 -רָאטַאק ַא ךױא ןילַא טציא זיא ןוא קינשזרָאטַאק ַא טע'גרהירעד
 ,קינשז

 ,ךיא גערפ--? ךיז טּבעל יוו-- |

 טשינ ןעוועג ךיא ןיּב רעהירפ--,רע טרעפטנע--.,סָאװ  ,ונ--

 ַא ,ןעקנַאד וצ טָאג ,ךיא ןיּב טציא ןוא טַאדלָאסֿפַאװ ַא יװ רהעמ

 ,קינשזרָאטַאק
 ?ןעקנַאד וצ טָאג טסייה סָאװ--
 סָאװ ,ענעגייא יד זיא טײּברַא יד ,רתיא טהעז טָא ונ--

 רעצעלק ,רעצלעה ךיא ןעּפעלש רימ ,סעקינשזרָאטַאק יד ייּב

 "עי ,םידש יד ףיױא ,ייז ףיוא ןעּבעג גנוטכַא ךָאנ ןעפרַאדעּב ןוא

 םעד ריד ןעהיצסױרַא ,הרצ ַא סיּפע ןעּפַאש רָאנ ריד ליוו רעד

 וטסעװ ,ןעגױא עדייּב טימ טשיג וטסקוק ,"ןעטישרעפ, ,רעּבעל

 -יא עדייּב טימ ןעּבעג גנוטכַא ףוַאד ןעמ .דרע רעד ןיא ןעגיל

 -עג גטכַא ךױא ףרַאדעּב ןעמ ,ןעפױלטנַא טשינ לָאז רע ,ןעג
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 ,רעדיוו ,םהיא וטסרהיר ,ןענע'גרה'רעד טשינ ךיד לָאז רע ,ןעּב
 ,רעסעב ןיוש ןיא עגרָאטַאק ףיוא ,ןיינ ,סעלָארּפ ַא וטסָאה ,ןָא

 רעסעּב ןעמ לָאז ,ןעּבעג ֹוצ גנוטֿכַא ןעמעװ ףיוא ָאד ָאטשינ
 ,רימ ףיוא ןעּבעג גנוטֿכַא

 ,"ןעטנַאטסערַא-ןעטייק,, עיטרַאפ ַא ךָאנ עילָאװַאּפ רתיא טחעג

 גידנעטש ?יײז ןעדייר סָאװ ןעגעװ .ךַאװ א רעטנוא ןעהעג סָאװ

 -עװ ןעציװ ײלרעלַא טלהעצרעד ןעמ .ןעטַאדלַאסכַאװ יד ןעגעוװ

 ןוא פמעט ןוא שירַאנ ןענעז ייז ױזַא יװ ,ןעטַאדלָאס יב ןעג

 -עװ ,רעדיװ ,זיא סָאד בוא ,ןהעוסיוא רעייז רעּביא ט'קזוח ןעמ
 | ,טושּפ יז ןעמ טלעדיז ,גיג

 ןָאק ,טֿפערעג ןעבעג רהיא ףרַאדעּב ןעמ ,עגרָאטַאק יד ןוא

 יקַאט לָעֹז סע זַא ,ןעמָאנוצ ַאזַא .ןעמָאנוצ ַא ןעשנעמ א ןעבעג

 עוייּב טימ ןעטַאדלָאטכַאװ יד ןעהעג .פיר ןעטעּביז ןיא ןהעגרעפ

 ןופ ץרַאה סָאד יײז ןיא טנערּב סע ןוא רע'מינּפ ענעסיברעפ
 : ןרָאצמירג

 ,עמרוט י"ד ךיז טצייר--! רעה וד רעָא--

 ןָא ץימע טּבױה ךָאנרעד ןוא עיטרַאּפ יד טגייװש עליו ַא

 ;ײנטָאד ןופ
 -ַאדלָאס עגיזָאדיד ,עניימ ךעלרעדירּב ,םישפט ַארַאט | ,יָא--

 !ןעטיהסיוא לָאז טָאג !ןענעז ןעט

 ,רעּביא ךיז ט'רזח סע ןוא

 ץגיזָאדיד סָאװ ,טשינ רעדנואװ ןייק זיא רעבירעד ןוא

 יד ןליפא ,םילּכ יד ןופ סױרַא ףוס-לכ-ףוס ןעהעג עֿכילקילגמוא
 :ײײז ףױא ךיז ןעגָאלק עטמַאעּב ה"ה

 ,סעקינשזרָאטַאק יד ןופ רעגרע--

 ,רעלֿפײפש ַא סיּפע ײּברַאפ יֹזַא רימ ךיא העג לָאמניײא
 --!םורַא ָאד ךיז וטסהערד סָאװ ,רענייא דש ,וד ןוא--

 טשינ ַאד רימ ךיז טסלָאז וד--,טַאדלַאסבַאװ רעד רימ ןצ טיירש

 !חֹור ,ןהעג ֹוצ ןעגעוורעד

 =וג ןיא ןעגָאז סע ךָאד טסנָאק וד ?יװַא וט'סעכ סָאװ--

 | | ,טומ ןעט
 ףעכייװ "װ יחא רע טָאה--!ַאי ,ןייז ָאד ןעמ ןָאק טוג-
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 .מירג ןיא ןעלַאפעגגײרַא ײנסָטד ןופ רע זיא דלַאּב רָאנ ,טגָזעג
 וטסעװ !ןעגעװרעד טשינ רימ ךיז ןטסלָאז ןעדייר ןוא-- .ןרָאצ
 ,סקיּב ן'כימ וטסגירק ,ןעדייר רימ טימ

 ןעטצעל םעד ןיּב ןעסיברעפ ךילקריו ,ָאד ןענעז ןעשנענ
 סרעדנוזעּב ךיז טזָאל טייקנעסיּברעפ עגיטייזנַעגעג יד טָא .דַארג
 .לָאט יד תעשּב רעדָא טפױלטנַא קינשזרָאטַאק רעד תעשּב ,ןהעז
 ,טהיא ןעּפַאכ ןעטַאד

 -לָאטכַאװ םעד טע'גרה'רעד טשינ ּבָאה ךיא סָאװ ,דָאש ַא-- |
 ןעמ ןוא ןעפָאלטנַא ןיא סָאװ ,קינשזרָאטַאק ַא טרעיודעּב--! טָאד
 גולפ ןיא ןיא קינשורָאטַאק רעגיזָאדרעד .טקַאּפעג םהיא סָאה
 -יא ,ףיורעד ןױלג ןעגָאלטנַא זיא סָאװ ,גנוי רעגיטומטוג ַא רהעז
 .ַאקירעמַא ...ןייק עקדָאל ַא ףיוא ךיז ןעּפַאכוצרעַּב

 ! ןענע'גרה'רעד םהיא וטספרַאדעּב סָאװ וצ--
 ;זנוא ןעּפַאכ ייז תעשּב ,זנוא ייז ןעלדנאהעּב יו רעּבָא--
 טמעטָא סע רעכלעװ טימ ,ערעפסָאמטַא יד זיא סָאד טָא

 | ,ע"מרוט-סגנונורּפסיוא , יד
 ?ףמרוט-ןעטייק, רעד ןופ ןעטנַאטסערַא עטרעטיגרעפ יד

 .ַאטס סעלעטירטָאמס ה"ה יד סָאװ ,קערש ךיז וצ סױרַא-ןעפור-
 | ,גנטכַארעפ טימ ןעקעדרעפ וצ ךילנהעוועג ךיז ןעד

 ךלַאּביו !ןעדיײר טשינ דניה עניֹוזַא טימ רָאג ליוו ךיא--
 טשינ ןעגיוא יד ףױא רָאג םהיא ךיא ליװ ,דניח ַא זיא רֶע וַא
 | | ,ןהעז

 רעד ןיא ךיז טוהט סע סטָאװ ,ןייזירעשמ ךיז טנָאק רהיא
 ןופ תחגשה רעד רעטנוא ןעצנַאגניא טגיל סָאװ ,"עמרוט-ןעטייק,.
 ענעזעועג ןײלַא בור-יט-לע ןענעז עכלעוו ,סעלעטַאריזדַאנ יד
 ךיז טוהט סע סָאװ ,ןייז-רעשמ ךיז טנָאק רהיא } סעקינשזרָאטַאק
 עטסרעװש יד טימ טליפעגנָא ןענעז סָאװ ,סעמרוט עגיזָאדיד ןיא;
 ָאװטטלַאשטַאנ ןייק ןייו'מישדח טשינ ןעהעו סָאװ ,רעכערּברעפ-
 .ינשזרָאטַאק יד טימ ןעטרָאד ךיז טוהט סע סָאװ ,ןעגיוא יד ןיא
 | / .סעקינשורָאטַאק רעּביא טעקינשזרָאטַאק טימ ןוא סעקי

 --!ּבייל סָאד ןעליורג ךָאד טמהענ ,ןיהַא ןיירַא ןעמ טהעג--
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 טימ טּפַאזעגנַא טרָאד ךָלד זיא ץלַא--.עטמַאעב יד ןרעלקרעד

 טא
| 

 ןיהַא טרָאפ ךָאד ןעהעג סע רעּבָא ...תמא זיא סָאד ןוא

 -געשנעמ רעד ,וועצנידרעשט ,יקטּבודדָאּפ ,סַאּבָאל םיריוטקָאד יד

 .עמרוט רעקסװָארדנַאסקעלַא רעד ןופ לעטירטָאמס רעכילדניירפ

 ץעטנעכערעגסיוא יד טסָא ןופ תוחּפשמ יד ראפ זַא ,ןייט ךיא ןוא

 עטסרעכיז עמַאס סָאד ןעװעג "עמרוט-ןעטייקג יד טלָאװ טייל

 ןעציז סע ואוו ,גנולײטּבָא ענעי סרעדנוזעּב ןוא ןילַאכַאס ףיוא טרָא

 טנָאקעג ךיז ייז ןעטלָאװ ָאד .סעקינשזרָאטַאק עגינימרעטנהַא יד

 סָאד סָאװרַאפ ,גנוגיזיילעּב רעטסנעלק רעד ןופ רעכיז ןעלהיפ

 .לָאמ טיײװצ ַא זיא-סע-ןעוו ןעלהעצרעד ךיא לעװ--יוזַא זיא

 -ירפוצנוא יד זיא תובס ענעדישרעפ עלַא יד טָא בילוצ

 רעד ןוא ערעפסָאמטַא רהיא--"עמרוש-ןעטייק; רעד ןופ טייקנעד

 ןוא ןעלטימ עלַא ךרוד טסעטָארּפ רעד .,עיגילער רהיא---טסעטָארּפ

 .ןעטײקֿפילגעמ עלַא ךרוד

 רעשימָאק ץנַאג ַא ןיא טסעטָארּפ רעד סיוא ךיז טסיג לָאטַא

 טּפיוהרעּביא .רעכילרהעפעג ַא ןיא--לָאמ ערערהעמ רעּבָא .טרָאפ |

 ןעמהענ ,ליּפשײײג םוצ ,"ןעטנַאטסערַא-ןעטייק , יד ,ןילַאֿכַאס ףיוא

 -רַאּפ ַא ייּברַאפ לָאמנייא ױזַא רהָאפ ךיא ,ןעלטיה יד ּבָארַא טשינ

 ,הפצוח טימ רימ ףױא ןעמ טקוק ."ןעטנַאטטערַא-ןעטייק, עיט

 . .לעטיה סָאד ּבָארַא ָאי טמהענ סָאװ ,רעגייא רעּבָא ךיז טניפעג

 סָאד ּבָארַא ךיוא ךיא םהענ ,עגעגייא סָאד ךיוא ךיא והט

 לעגש עיטרַאּפ עצנַאג יד טָאה טלָאמעד ,ךימ גיונרעפ ןוא לעטיה

 :טרענודעגסױרַא ןוא ןעלטיה יד טּפַאֿבעגּבָארַא

 ! עידָארָאגַאלגָאקָאסיװ עשַאװ ,זץגרָאמ-טוג---

 .ּבָארַא ן'טימ טכַאמעג ךָאנרעד ךימ ייז ןעּבָאה קגַארק ןּוא

 ,לעטיה טָאד ןעמהעפ-
 ."עמרוט-ןעטייק, יד זיא סָאד טָא

 ערעװש רהעמ יד רהיא ןיא ךיז ןעניפעג ,ץעזעג ן'טיול

 -רָאטַאק עגינימרעטנהָא ויּב ?עגירהעינהעצפופ , ןופ--רעֿכערּברעפ-

 | .מעקיגשז:

 ףהיא טלָאז ?עמרוט-ןעטייק, ןיא ןיײרַא רעּבָא רהיא טהעג
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 .ףילסילשסיוא ָאד ךיז טניפעג רהיא זַא ,הלילח ,ןעניימ טשינ
 ."וצ ,ןינ ,"'טלעװ רעד ףיױא ןעפרואווסיא עטסערג יד ןעשיווצ,

 געמ ענױזַא ךיא ָאד רהיא טניפעג רעדרעמרעטָאּפ טימ ךיילג

 .ָאה ייז סָאװ ,ןירעד טהעטשרעּב דלוש עצנַאג רעייז סָאװ ,ןעש
 .ןעמָאנ רעד וצ ןעמוקעג טשינ רַאפרעד ןוא טעילוהרעפ ךיז ןעּב

 .ַא ןעפרַאװנָא ןענָאק סָאװ ,ןעשנעמ הנחמ רעד ןיא .גנופורסיוא

 =אילולַאּפ "רעקסנַאגול, םעד ןעשיווצ ,ןײלַא ןעמָאנ ן'טימ קערש
 .,רָארָאטקיװ "רעװקסָאמ, םעד ,וָאלימָאט 'רעסעדָא, םעד ,ווָאכ
 ףיניפא םענעזעװעג םעד ןעטייק ןיא ןעפערט ָאד רהיא טנָאק

 .רַאפרעד שדח א ףױא ןערָאװעג טצעזעגנירַא זיא סָאװ ,ר--ק
 -עגעגעּבנָא םייּב לעטיה סָאד ןעמונעגּבָארַא טשינ טָאה רע סָאװ

 .עט'תיגולּפ יד ןעװ ,לַאפ א סיי ךיא ,רענעשזניא ן'טימ ךיז ןענ

 א ןעצעזנירַא לָאז ןעמ ,ןעטעּבעג טָאה ןעטמַאעּב ַא םענייא ןּופ
 רע לייוו .,,רַאפרעד זיולב "עמרוט-ןעטייק , רעד ןיא קינשזרָאטַאק

 ןעפור יז טגעלפ ,לעדיימ-ּבוטש רהיא םורַא טהערדעג ךיז טָאה

 "עּב טנַאקעג טשינ רעּבירעד ךיז טָאה יז ןוא סואוועדנַאר ףיוא
 לקַאט םהיא טָאה ןעמ ןוא .טײּברַא רהיא טימ ךילטקניּפ ןעגיטפעש

 "בורּפעגסױא, םעד טרהיפעגרעּביא גילייווטייצ ,טנע'בשיעגניײרַא

 ףעד ּבילוצ ,'טבורּפעגסױא טרעװ, סָאװ ,סַאלק םעד ןיא ?ןעט

 ,השא'נֲא ןופ השקב
 -עגפיונוצ ,טשימעגנעמַאזצ ָאד ץלַא זיא ,טהעז רהיא יװי

 ,ןעטסַאקטסימ ַא ןיא ןעפרָאװעגפיונוצ דימּת זיא ץלַא יװ ,ןעפרָאװ
 ,ןעמונעגּבַארַא טשינ לעטיה סָאד טָאה סָאװ,שנעמ רעד ןוא

 'טיול רעדרעמ ןופ טּפַאשלעזעג ַא ןיא גיטסייג טליופ ןוא טֿכַאמש

 ,ךאפ

 רעד טרעוװװ ,"גנובורּפסיוא ןופ ןימרעט, םעד טגידנעעג

 -ןעטייק, רעד ןופ טרהיפעגרעּבירַא קינשזרָאטַאק רעגינימרעטגנַאל

 ,"ץמרוט רעיירפ, רעד ןיא "עמרוש
 .-סױא רַאפ גנולײטּבָא/ סע טפור םלוע רעוויאַאנ רעד

 ",טטרעסעבעג
 ךעמוק סָאװ ,סעקיגשזרָאטַאק עלַא יד ןײרַא-ןעלַאפ רעהַא

 ..עגינעי-יד טסייה סָאד ",ןימרעט ןעצרוק ַא, ףיוא ןילַאכַאס ףיוא |
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 -ַאק רהָאי ןפ ףױא "װ ,רעגינעוו טשינ טמשמ'רעפ ןענעז סָאװ
 | ,עגרָאט |

 ןהעצ .סעיגעיליװירּפ רהעמ ןעּבָאה עטרעסעּבעגסױא יד
 ןעּבָאה געט-בוט-םוי ,רהָאי ַא .רַאֿפ טנעכטררעפ ייז טרעוװ םישדח
 יד טשינ ןעמ טלָאג ייז ,רהָאי ןיא גיצנאווצנואליוצ עצנַאג ייז
 סױרַא יז ןעהעג טײּברַא רעד ףיוא .טשינ ןעמ טרימש ייז ,פעק
 החגשה רעד רעטנוא רָאנ ,ןעטַאדלָאס ןופ ךַאװ א רעטנוא טשינ
 טָא ןוא ,החגשה םושַא ןהָא רָאג לָאמלײט ,לעטַארזדַאנ א ןופ
 עמַאס יד .טקַאפ ןעזָאירוק ַא רהעז טימ ךיז רימ ןעגעגעגעב ָאד
 ַא ,ןעטײברַא-עגרָאטַאק עמַאס יד יקַאט ,ןעטייּברַא עטסרעווש
 ןעגעלנעמַאזצ ,עגייט רעד ןופ רעצעלק ןעפעלש יװ ,רעגייטש
 .רעטעּבעגסיוא יד ןופ קרַאק ן'פיוא ןעגיל ,ץליהעג ןעּפעלש ןוא
 -רעוװש יד תעשּב ,רעכערּברעפ ץרעטכײל יד טסייה סָאד ,"עט
 יד ןעוהט "גגולײטּבָא-טגנובורּפסױא, רעד ןופ רעֿפערגרעּפ עטס
 ,ןעטיײּברַא ערעטבכייל

 8 רעדָא 4 ףיוא ןערָאװעג טפשמ'רעפ זיא סָאװ ,שנעמ א
 ןעכילנהעוועג ַא ןוא דרָאמ ןעגידנרעגנוא'נַא טעּפע ּבילוצ רהָאי
 ןיא טֿכַאנ זיּב הירפרעדגיא ןופ ןעגינייּפ ךיז ףרַאדעּב ,געלשעג
 -עּב סיוארָאפ ַא טימ טָאה סָאװ ,רעגיגעירעד תעשּב ,עגייט רעד
 -ַאװ ךיז טּפוטש ,ץילימַאפ עצנַאג א ןעטֿכָאשעגסױא הנוּכ רעטכַאד
 | ,ןעסלער רעּביא ךעלדנַאג

 ןיא ןעקיש רימ ןענָאק ױזַא יװ !ןעצרַאה ןיא טָאג טָאה--
 ךָאד טעװ סע ??ןעטנַאטסערַא-טגנובורּפסױא , יד ןײרַא ץגייט
 ?ןעייטס טשינ ךָאד ןעלעוו ןעטַאדלָאס ןייק ,ךאו יד ןעקעלק טשינ

 -רָאטַאק רעד ןייו-םרוג גנונדרָא ַאזַא ןָאק ,ןײלַא טגָאז ,ונ
 ,ףָארטש רעד ןופ טייקגירעווש רעד טימ רעכ .ץרּברעפ םעד ןעכַאמ-םולש זיא-סע-יוו ךָאנ ןָוק סָאװ ,ןייוטסואוו "טב עגיצנייא סָאד--ףָארטש "רעטֿפערעג , ןיפ ףירגעּב ַא סיּפע עג

 .סיוא יד ן'הנעט--? רשוי ַא רַאפ ןייז ָאד ןיוש ןָאק סָאװ--
 ןעשטומ ךיז ףרַאדעּב ,רעגיסיילפ ַא ךוא רעליטש ַא ןיִּב ךיא סָאװ ,ךיא ןוא ,ןעסלער לד רעּביא ךעלדגָאגַאװ ךיז טפושש :הררש א יו ךיז טּבעל רעליוק-ןעשנעמ ַא ,קינשזרָאטַאק ַא זא- עטרעסעבעג
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 -ערברעפ ןיימ ןעכיילגרעפ ןעמ ןָאק עשז-ןיוש ,עגייט רעד ןיא
 ?םענייז טימ ןעכ-ה

 עמרוט ןייק רָאג זיא עטרעסעּבעגסױא יד רַאפ עמרוט יד
 -'נא ,רעגיצומש ַא ,םיחרוא-תסנכה ןימ ַא לכ-םדוק ןיא סָאד ,טשינ
 ,םיחרוא-תנסכה רעֿבילקערש ַא ןוא רעטפַאהלעקע

 ןיא ןיירַא לָאמ ןעטשרע םוצ טכַאנרַאפ ןיּב ךיא תעשּב |
 -עג יד ,רעגערטסעקלַאּב יד ףיוא ךיז ןעטלַאה סע ואװ ,"רעמונג
 עטסרצװש יד ןעוהט סָאװ ,עלַא יד ללֿכּב ןוא רעגערטצליה
 זיא סע ןוא ּפָאק רעד ןעלדניווש ןעמונעג רימ טָאה ,תוכאלמ)
 טרָאד ןיא טפול ַאזַא ,ןעגיוא יד ןיא .ןערָאװעג לעקנוט רימ
 ,ןענַאטשעג

 ,טגיט רעד ןופ ןעמוקעג סָאװ-רָאנ ןענעז ןעטנַאטסערַא יד
 .ינש םענעצלָאמשוצ ןיא טײּברַאעג הינק יד זיּב ןעבָאה ייז ואו
 .עג סַאנ זיא ץלַא--סעטַאלשוּב יד ןוא ?סעטָאק, יד ,סעטַאמש יד
 ,עטקייװעגסיוא ,סייװש ןיא ןעגעלעג ןענעז יז ,ײז ףױא ןעװ
 ןוא ןָאהטסױא ךיז ןעסייהעג םענייא ּבָאה ךיא .סערַאנ יד ףיוא
 .גַאגעג ןיא ףמַאד רערעווש ַאזַא : ןעטערטּבָא ףֹּכיּת טזומעג ּבָאה
 .ןױשרַאּפ ןעגיזָאדמעד ןופ ןעג

 ?טערַאּפוצ ןעצנאגניא ךָאד טזיּב וד--
 ךיא .ביל סָאד רימ טליפ סע !ןעפלעה ןעמ ןָאק סָאװ--

 !ןהעג טשינ סיפ יד ףיוא ןיוש ןָאק
 וטסגנעה סָאװ ?;סיוא טשינ ךיז וטסוהחט עשזיסָאװ ָאט--

 ;םידגב יד ןענעקירט םוצ ףוא טשינ
 ןעגנַאהעגפױא עקזוק טָאה טָא !ןעגנעהפוא טסעװ ,ָאי--

 טלעמערדטנַא עליײװ ַא זיא ןוא סעטַאמש-סיפ יד ןוא טַאלַאֿכ םעד
 | ,גָאט ןעטוג ַא ,ונ--ןערָאװעג

 -רָאטַאק יד ןעּבָאה--! ייווצ ןּוא סנייא זנוא ייּב זיא סָאד--
 ,לעֿבײמש א טימ טגיטעטשעּב סעקינשז

 -יד טימ ךיז טוהט סע סָאװ ,ןעלעטשרָאפ ךיז רהיא טנָאק
 ,גנַאלנעכָאװ סיוא טשינ ךיז ןעוהט עללעװ ,ןעשנעמ עגיָאד
 סע זיא ,רענייר ןערהיפפיוא טלָאװעג ָאי רעצימע ךיז טלָאװ
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 בָאה ךיא תעשב ,לָאמנייא .סערַאנ ענײמעגלַא יד ּבילוצ ךילגעמנוא
 רעד ןיא טנַאטסערַא ןעגירהָאהדנַאלּב ַא םענייא טימ טסעומשוצ ךימ
 םַאזקרעמפיוא סעקינשזרָאטַאק יד ךימ ןעּבָאה ,עמרוט רערָאנָא
 : טֿפַאמעג

 סע :ךייא ןופ ןעקורּבָא ךיז לָאז רע ,םהיא טגָאז ,ץירּפ--
 ,םהיא ןופ טלַאפ

 !ערַאנ ןייא ףיױא ןױשרַאּפ ןעגיָאדמעד טימ ָאד גיל ןוא
 ,טייקנייר ןופ ָאד טֿכַארט

 ףֿכילדנעטשרעפנא יד ךױא ךיז טרעלקרעד טימרעד ןוא
 ---ןעניימ סעלעטירטָאמס ה'ה יד יוו--,סעקינשזרָאטַאק יד ןופ הואּת
 ,סערַאנ "ד רעטנוא ןעפָאלש וצ

 ןעמ !סערָאנ יד ףיױא ןעגילנייא טשינ ךייא ןענָאק ייז--
 !ןעמ טֿכירק עטָאל ןיא ,סערַאנ יד רעטנוא ץלַא רָאנ טֿפירק

 אזַא טימ רעדייא ,עטָאלּב ןיא ןעגיל וצ רעסעב ןיוש
 ,ןיושרַאּפ

 -רע יד זַא ,טלהעצרעד רימ ןעּבָאה סעקינשזרָאטַאק ךסא
 ןעסע ןעגָאק טשינ ייז ןעגעלפ טייצ עטש

 . םורַא-ןעֿכירק םוטעמוא ,ןעכערּב םוצ סרהעקעג סָאה סע--
 :טױרּב לעליטש ַא ןעטלַאהעּב טשינ ךיוא וטסנָאק טציא ךָאנ ןוא
 ןיא סָאװ ןעּכָאה ךיא לָאז ,טײּברַא רעד ןופ ןעמוק לעװ ךיא זַא
 -ןעכירק ,טיֹורּב לעקיטש סָאד רעּבָא וטסמהענ ,ןעמחענוצ ליומ
 ! ופט ,,.םורַא

 ןיא העש רָאּפַא ןעגנערברעפ געלפ ךיא ןעוו ,לָאמ סעדעי
 -עװ ןעטָאשרעפ שעװ עניימ ןוא רעדיילק עניימ ןעגעלפ ,טמרוט
 .רעד ןעגעװ ףירגעב א ךײא ןעּבעג וצ .ןעטיזַארַאּפ טימ ןער
 ךיא זַא ,ןעגָאז ןיולּב ךייא ךיא לעװ ,ץומש רעכילקערש רעגיזָאד
 ץֿכלעו ןיא ,רעדיילק עניימ עלַא ןעפרַאװסױרַא טפרַאדעּב ּבָאה
 .גיא טומעג ךױא ּבָאה ןוא סעמרוט יד רעּביא ןהעג געלפ ךיא
 -עז ןעלטימספמַאק ערעדנַא ןייק .רהָאה יד ןעמהענּבָארַא ןעצנַאג
 סָאװ ,ןעשנעמ ןעבעל עגַאל ןימ ַאזַא ןיא ןוא .ןעוועג טשינ ןענ
 ,טײּברַא רעד וצ תוחּכ ןיא ךיז ןעגיטיוג

 ןייז-זיא "עמרוט רעיירפ, רעד ןופ עיצקנופ עטייווצ יד



 -ניא ןופ ןעטרָאק ןיא טליּפש ןעמ .ליפש-ןעטראק רַאפ זױהַא

 רעדעי וצ .הירפרעדניא זי טֿכאנ ןוע ןוא טֿכָאנ ויִב הירפרעד

 סָאד ,לגור גילדנהעצ עֿכילטע ןופ קנַאּב א טגעלרעפ טרעװ טונימ

 טױרּב עקייּפ רעד ףיױא ,ןעכַאז ףיוא ןוא דלעג ףױא טהעג ליפש

 ןעמ סָאװ ,רעדײלק יד ףיוא ןוא סיוארָאפ םישדח טכילטע רַאפ

 יב טריזילאער ןיוש טרעװ ץלַא סָאד .ןעמוקעב טשרע ףרָאדעב

 .רעליּפש יד םורַא ךיז ןעהערד סָאװ ,סעקינרעכואוו-עמירוט יד

 ײּפש ךיוא ןעמוק רעהַא ,ךיז ןעשיווצ ןעליּפש סעקינשזרָאטַאק יד

 -טלָאק א .רעדניק ..,וא עטלַא ןעליּפש סע .ןעטסיגָאלַאק יד ןעל

 רַטֹפ טָאה ,לעפָאטרַאק אנזַאק ןעמיוקרעפ ןעמוקעג זיא סָאװ ,טסיג

 -ַאגָאַּב-עמרוט רענדיּב רעד ןיא טליּפשרעפ ןעגיוא יד ןיא וימ

 ,דרעפ סָאד ןוא ןעגָאװ םעד ,דלעג עטזײלעגסױא סָאד עינלעד

 עטרעױּפ ַא ןעמוקעג רימ רַאפ זיא עמרוט רעקסווָאקיר רעד ןיא

 | :ןעדלַאװג ןוא תולוק טימ לעטירטַאמס םוצ

 ,טױרּפ ןעפיוק עמרוט ןיא לעגנוי סָאד טקישעג ּבָאה ןיא--

 ןוא ןײרַא "רעמונ, ןיא םהיא טרַאנרעּפ ,םינלוג יד ,יײז ןעּבָאה

 ,דלעג סָאד םהיא ייּב ןעגואוועגבָא
 טָאה--,עידָארָאגַאלּכָאקַאסיװ .עשַאװ ,טשינ רהיא טּבױלג -

 -ֿפש לעגגוי סָאד ןײלַא טקיש יז--עגרָאטַאק יד טרעפטנערעפ ךיז

 ןעטלָאװ רימ ןעװ ,השק'שינ ,זנוא וצ רע טמוק גָאט ןעדעי .ןעל

 ױע זַא רעּבָא ,טכַאמעג טשינ ןעדלַאװג ןייק יז טלָאװ ,טליּפש רעפ

 טסעװ ,'טרַאנרעפפ ,סע טסיײיה ,םהיא ןעמ טָאה ,טליפשרעפ טא

 !ךיז טזָאל רע ,ןעראנרעפ יקַאט םהיא

 ףיז טָאה ,השירדו הריקח לעקיטש א טֿכַאמעג טָאה ןעמ זַא

 ...טכערעג ןעגעז סעקינשזרָאטַאק יד זַא ,טלעטשעגסױרַא

 ןופ סױרַא יירפ ןוא קנַארפ טהעג "רעטרגטעבעגסוא רעד

 לייט םעד ןעטײּברַאבַא רָאנ ףראדעב רֶע ,ליו רע ןעוו ,עמ'רוט

 ףיא ףרַאדעב רע ןוא ןעגעגעגסױרַא םהיא טרעװ סָאװ ,טיײּברַא

 טייצ עגירעּביא יד ,גנופורסיוא-ןעמָאג רעד םוצ טכַאנרַאפ ןעמוק

 יז ךיוא ןענָאק ענעגייא סָאד ,ליװ רע ןאוו ,ןהעג ךיז רע ןָאק

 סָאד .עמרוט רעד ןופ ןהעגסױרַא ןוא -ןיירא יירפ ןעשנעמ עגיט

 רעד םורַא .ןעכַאז עטע'בנג'עג ןופ ףיוקרעפ םעד טרעטכיילרעפ
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 -ָאלָאק רעגילדנהעצ םורַא גידנעטש ךיז ןעהערד ?עמרוט רעיירפ
 סעקינרעֿבואו ץלַא ןענעז סָאד .ןערעטַאט לייטנעטסרהעמ ,,ןעטסינ)
 תורוחס עטע'כנג עג ןופ רעפיוקפיוא ןוא

 ַא ןייז זיא "עמרוט רעיירפ, רעד ןופ עיצקנופ עטירד יד
 ענעפַאלטנַא רַאפ וליפא ןוא עזָאלכַאד עלַא רַאפ טלקמ-ריע ןימ-
 ןעמוקעג ןיא סָאװ ,ָאקעדָארג לַארענעג רעד .סעקינשזרָאטַאק
 -ַאכַאס יד טריירעטקַארַאֿכ יװַא יקַאט טָאה ,ןילַאֿפַאס ןערידיווער
 ,סעמרוט עיירפ עשינילי

 טהיצעב ,טֿכערעג ןעּבעג רחיא ףרַאדעּב ןעמ ,עמרוט יד
 -וצ יד ןיא סָאד--"ןעטסיגַאלַאק, יד וצ תונמהר סיורג טימ ךיז

 ןיא גָאטימ ןתעשּב ןײרַא רהיא טהעג .קינשזרַאטַאק ןופ טפנוק
 -ָאק ןעניפעג גידנעטש טרָאד רהיא טעװ ,"עמרוט רעיירפ , רעד
 ןייק טשיג ןיולּב ןעּביג סעקינשזרָאטַאק יד ,טסעק ףיוא ןעטסינַאל
 | ,טיורּפ

 ,גינעוו ןיילַא ןעגָאה .רימ לייוו--

 -רעפ עגרָאטַאק יד סָאװ ,"עדנַאלַאּב יד, ,קינפורק רעּבָא
 -ָאק יד ןעמ טיג ,רעמע'נַא סעקיּפָאק ףניפ וצ םיריזח רַאפ טפיוק
 -גזָאלסטײברַא ןופ טייצ רעד ןיא .ןעליוו ייז ליפיוו ,ןעטסינָאל
 -ַאֿכַאס יד יװ ,"דנַאה ןייא ךרוד, ךיז ןעזייּפש רעגנוה ןוא טייק
 ,ןעטסינָאלַאק 200 זיִב ,ןעגָאז רעניל

 -בָא יד ןעפָאלש ךױא ןעהעג ?עמרוט רעיירפ, רעד ןיא
 ןופ טסָאּפ ןיא "רעגנוה ןופ, ןעמוק סָאװ ,ןעטסינָאלַאק עזָאלֿפַאד
 ןערַאּפשוצנָא ואװ טשינ ןעּבָאה ןוא םיבושי עטסעטייוו עמַאס יד
 ,פָאק םעדי

 סערַאג יד רעטנוא רעטנורַא-ןעֿפירק ,טֿכַאנרַאפ ןעמוק ט1
 ,ירֿפרעדניא זיּב ןעטרָאד ןעפָאלש ןוא

 עגיזָאדיד ןיא סעגידנערהיר-ףיט סיִּפֹע ןַאהרַאֿפ ,ןעבעלּכ
 םינצבק סָאװ ,טײקגיצרַאהמרַאּב רעגיזָאדרעד ןיא ,ןענגוהיצע עטוג
 רעד טָא ךימ טָאה לָאמ ליפיה ןוא ,םיגצּכק סױורַא-ןעזייוו

 ןעטונמ ערעװש ענעי ןיא ןעטלאהעגרעטנוא רערעייז ךירטש
 ערהיא טימ עגרָאטַאק יד תעשּב ,ךיז טרהיר המ רעד תעשּכ

 ,עלקה-ףכ ןימַא יװ ,ןעיװעגסרא רימ טָאה םישעמ עכילקערש
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 ןרעטסניפ ןעכילקערש םעד טָא ןיא ,עמרוט ןיא וליפא ,ןייג

 | | "!שנעמ; ַא ךיוא טנואוו ּבורג

 -רָאטַאק רַאפ טלקמ-ריע'נַא רעטפע זיא "עמרוט עיירפ , יד

 ,ױזַא .ןענָאיַאר ערעדנַא יד ןופ ןעפָאלטנַא ןענעז סָאװ ,סעקינשז

 טָאה ןילַאכַאס ץנַאג סָאװ ,וָאּבָאלָאקָאריש טָאה ,ליּפשייּב םוצ

 יד ןָאהטעגסױא טָאה סָאװ וָאּבָאלָאקַאריש ;םהיא רַאפ טרעטיצעג

 רעקסװָארדנַאסקעלַא רעד ןופ ןעּפָאלטנַא זיא סָאװ ןוא עקשטַאט

 טגָאזעגוצ זיא סע ןעכלעװ רַאפ ,וװָאּבָאלָאקָאריש : עמרוט-ןעטייק

 רעד !ןעּפַאכ םהיא טעװ סָאװ ,ןעגינעימעד לּבור 100 ןערָאװעג

 טגָאיעג ךיז ןעּבָאה סע ןעֿכלעװ ךָאנ ,וװָאּבָאלָאקָאריש רעכילקערש

 טָא--סעלעטַארױזדַאנ-סענָאיּפש ענענָאהטעגרעּביא ןופ תונחמ ץצנַאג

 הולש ןוא םולש ןיא ךיז טָאח ווָאּבָאלָאקַאריש רענעגייא רעד

 יעמרוש רעקסװָאקיר רעד ןיא רעטניװ ןעצנַאגַא טּבעלעג

 סָא !קעיַאּפ םענָאױַאק םעד ןעמוקעב ךָאנ טגערפ ןוא--

 סעקיגלַאשטַאנ-זיירק יד ןרעדנואוו ךיז ןעגעלפ--!עמלעש ַא זיא

 .עמרוט רעד ןופ לעטירטָאמס רעד ןוא

 !ןהעשעג טנָאקעג סע טָאה טרָאפ ױזַא יװ רעּבָא--

 יטנָאקעג טשינ םהיא רימ ןעּבָאה םינּפ ןיא ,טושּפ רהעז--

 ?סנױזַא ויא רע רעװ ,ןעסיוו טנָאקעג רימ ןעּבָאה ןענַאװ ןופ ָאט

 סָאה יװַא ןעּבעגסױרַא טשינ ,ךילריטַאג ,טעװ עגרָאטַאק יד ןוא

 -ָאװעג זיא סע זַא .רעטניװ ןעצנַאג םעד טבעלעגּבָא ָאד רע

 ."ליוו רע סָאװ ,טוהט, ןוא ןעגנַאגעגקעװַא רע זיא ,רעמירַאװ ןער

 | !םהיא טימ ןעֿכַאמ וטסעװ סָאװ

 ךיא .ליװ יז סָאװ ,ץלָא "עמרוט עיירפ, יד טוהט ללכב

 -רעפ רעטסואוועּב ַא ,,ּפ טנַאטסערַא םעד ןעּבָאה טפרַאדעּב גָאה

 | ,לעטירטָאמס םייּב ךיא גערפ .רעכערּב

 ,להימ רעד ףיוא טייּברַא רע--

 .להימ רעד ןיא ךיא העג

 | ,םהיא .ָאטשינ--

 ,"טהיא ָאטשינ,--לָאמ טירד ַא ,"םהיא ָאטשינ ,--לָאמ טייווצ ַא

 טכער ןעזיװעּב עגרָאטַאק יד ןױש טָאה טייצ רעגיזָאדרעד רַאפ
 -וצ רימ וצ טַאהעג ןיוש טָאה ןוא רימ טימ ןערעװ וצ טנעקעּב

 :להימ רעד ףיוא רימ ןעמ טגָאז ,יורט
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 רע .עמרוט ןיא גידנעטש רע זיא ןײלַא ןּוא .שדח ַא לּבור ןעּב
 -וב םעד טלַאה) קישטשנַאדײמ א זיא רע :ןעטפעשעג טרָאד טָאה
 =טלַא טימ טלעדנַאה) קישטשלָאכַארַאּב א ןוא (עמרוט ןיא טעפ
 ,(קיגטנעצַארּפ ַא) רעטָאּפ ַא ןוא (גרַאװ

 סָאװ ,שנעמ ַא--ןױשרַאּפ ן'פיוא ןָאהטעג קוק ַא ּבָאה ךיא
 ןיא ךיז רַאפ--עגרָאטַאק עגידנעייווצ ַא ןעגָארט וצ לעּבַאּפַאק זיא
 ךןערָאװעג טּפשמ'רעפ זיא סָאװ ,לרעױּפ דנעלע'נַא .םענעי רַאפ
 -רע 'רוצש ,געלשעג ַא ןיא דרָאמ ַא רַאפ עגרָאטַאק רהָאי 4 ףױא
 ןיא רע טיײּברַא גָאטייּב רעגייז ַא סגייא זיִּב ,טייצ-בוט-םוי ,דייה
 טוה ןילַא ,ךיז רַאט--דנעװָא ן'זיּב ןוא ,ןעטייווצ ַא רַאפ לחימ
 ,סעגרָאטַאק ייווצ ךיז ףױא טגָארט ןוא---ןייּב ןוא

 --,ןעטלעז טשינ ןילַאֿכַאס ףיוא ןעהעשעג ןעלַאפ עגיװַא ןוא
 שנעמ א .ןעגנוניישרעד עטפע עֿפילנהעװעג עמַאס ןענעז ייז ,ןייג

 ףיוא טגָארט ןוא קילגמוא'גַא ןיא ןעלַאפעגניײרַא דייהרע'רוּכש זיא
 ךופ רענייא ,ךַאפ ן'טיול רעֿכערּברעּפ ַא רעּבָא ,סעגרָאטַאק ייווצ ךיז
 פד טדביש ,םורַא ךיז טריצַאּפש ,רעדרעמ "עטסעטמהירעב, יד
 -י} ןופ לעֿבלַאטיּפַאק ַא ךיז טֿכַאמ ןוא עגרָאטַאק רעד ןופ טוה
 | ,עכילקילגמוא עגיזָאד !

 -ייא ,רהעמ זיא סָאד--ןילַאכַאס ףיוא לּבור ןעבלַאהטרעדנָא
 ,ןהעצפופ זנוא ייג רעד

 -סגנורעטעבסיױא, רעד ןופ םיגהנימ יד ןענעז סָאד טָא
 יי ".עמרוט

 ןךיא רע טרעװ ,ףיױא טוג ךיז טרהיפ טנַאטסערַא רעד ּביֹוא
 .עמרוט רעד ןופ טײרפעפ ןעצנַאגניא םוהַא טייצ רעסיוועג ַא
 -גַאמטק-עגרָאטרַאק רעיירפ, רעד ןיא רעּביא רע טחעג טלָאמעד

 ךוא הריד רעטַאװירּפ ַא ןיא רָאנ עמרוט ןיא טשינ טניואוו ,"עד
 ,טײּברַא לייט םעד ּבָא ןיולּב טייּברַא

 .טע ָאד רָאנ זיא סָאװ ,ץלַא יװ ,טסואוועג רהיא טלָאװ
 -נַאס יז יװ :םעד וצ טפערטש ,עמרוט ןיא סעגידנעטשנָא סָאװ
 -ַארָאמ ןוא רעשיזיפ רעגיזָאדרעד ןופ ךיז ןעסיײרוצסױרַא ןעריזַאש
 םעגעגײגינַא ןיא ,ןעיירפ ַא ןיא ןעצעזעּב ךיז ןוא עטָאלּב רעשיל
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 ןוא לָאמעלַא טשינ סע טנגילעג ,ןרעיודעב םוצ ,רעצָא !עלעקניװ
 ןעדעי ןעסיו טשינ ןָאק ןײלַא לעטירטָאמס רעד ,ןעמעלַא טשיג

 רעד .עגייז ןעטנַאטסערַא רעטרעדנוה יד ןופ רעדנוועג םענייא
 -יזדַאנ יד ןוכ ּבָא-טגנעה "גנורהיפפיוא רעטונ, ןעגעװ טַאטסעטַא

 סָאד, ,טעקינשזרַאטַאק ענעזעװעג רעטפע ןענעז סָאװ ,סעלעסַאר

 טרעװ ?עדנַאמָאק רעיירפ, רעד ןיא ןערהיפרעביא ןעגעװ "?ריּפַאּפ

 ףךילסילשסיוא ןעהעטשעּב סָאװ ,רעּבירש ךרור טלעטשעגנעמַאזוצ
 ןוא .דנעה ערעייז ןיא ץלַא ןעטלַאה יז ,סעקינשורָאטַאק ןופ

 רעד ךיז זומ ,לּבורר יירד-ייווצ א ןעלהעפרעד סע ןעװ ,לָאמלייס

 -עגײא'נַא ןעגעװ, םולח ןייז ןופ ןעגָאזּבָא קינשזרָאטַאק רעמירָא

 םעד ךיז ןרעטכיילרעפ וצ גנונפָאה רעגעי ןופ ,/לעקניװ םענ

 ,,,לרוג

 ע'תמא טשינ רעדָא ע'תמא עלַא ךרוד ןעסירעגסיורא ךיז

 -רע ןָא ךיז ןעמ טגניד ,ןירַא עדנַאמַאק רעיירפ רעד ןיא ןעגעוו

 ןעמ רעדָא ,שרח ַא סעקיטָשק גיצפוט א רַאפ רעגעלטכַאנט ץעג
 -רֲאֹפ ןיא טסָאפ ןעדעי ןיא .עקרַאביֿפ 8 ןיא דנַאנעבלַאז טניואוו

 ,?עקדָאבָאלס-עגרָאטַאק, ןימ ַאזַא ןַאה
 רעיוהעגנוא זיא תולד רעד יװ וטסהעז ,ןיהַא ןיײרַא-וטסמוק

 ןעשנעמ יד ייּב רעּבָא ,רכז םוש ןייק--םירישכמ-בוטש ןופ ,סיורג

 ,לרעייפ-האנה ַא טימ גױא סָאד טכייל
 . רעד ןופ ,'רהיא  ןופ ןעסירעגסױרַא ךיז ! טָאג ןעקנַאד--

 ,רעגעטלטשרעפ
 טשינ-לעזייה א ,ןילַא ךיז רעּביא םיּתב-ילעב ןענעז ייז

 רַאפ סָאװ ,לעמיה ןיא טָאג ןוא ,םתיא ןיא ךיז ןָאהט וצ הערד ַא
 רימ ןעהעג !םענייאניא ףיױנוצ ָאד טרהיפ לזמ רעד ןעשנעמַא
 ףניפ א ןופ חטש ַא ףױא .לעגײטשרענהיה ןימ ַאוַא ןיא ןיײירַא

 / .ןעשנעמ ייוצ ןעניואװ טיירב יד ןוא גנעל יד טירש

 -סיוא רעּבָא טהעז ,רהָאי גיצרעפ טלַא ,קַאילַאּפ ַא--רענייא

 .טעלעקס ןעטרעקיוהעגנייא ןעסיורג ַא וצ ךילנהע ןיא רע ,גיצֿכעז

 8 טימ ןענערב ןעגױא יד .ןעגיױצעגנייא ,בלעג ןיא םינּפ סָאד
 בָא ,גיד'היומש-הרומ ,גירנעטש- זלא רע ,רעייפ ןעגיד-תרוחש-הרמ
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 וצ ןערָאװעג טפשמ'רעפ .טשינ שענייק טימ טדער ,טרעדנװעג
 -רעד וצ רעדרעמ ןעגנודעגנָא טָאה רע לייװ ,עגרָאטַאק רהאי 0

 ,ןרעפיוא ןופ ןעסעגעגפיא ךיז סָאה רֶע ,הייװ ןייז ןענע'גרה

 עבילרעגיא ךס ַא .טַאהעג-ארומ רע טָאה ןײלַא ןענע'גרת רעבָא

 -תירפ רעגיזַאדרעד טכעלעגרעּביא ,ךילג ײשרהַאװ ,טָאה ןעטמַאק

 רעטנעקירטעגנייא  ,רעטרעקיוהעגנייא ,רענערָאװעג - יורג = גיטייצ

 רעשזענָארָאװ ןוֿפ ל'רוחּב גנוי ַא זיא ?טפלעה עטייווצ , ןייז

 ,לעדיימ ַא ןעגיטלַאװגרעֿפ ּבילוצ עגרָאטַאק ףיוא ןעמוקעג .םוג
 .מָאק א טימ .עידָארָאגַאלצַאקַאסיװ עשאװ ,ןעוועג רוכש--

 טשינ--רשפא ןוא ךיא ףשטא .ןעגעקטנַא יז ןוא ,ןעגנַאגעג עינַאפ

 ,טשיגרַאג קנעדעג ךיא ,ךיא

 .ןעמַאזוצ ןעסולָאּפ ייווצ עגיוטדיד ןעגיואוו יװַא ןוא

 ,לרָאּפ א ךָאג זיא טא
 יױּבעג ן'טיול .ריּביס ןופ ,רעױּפ רערעטלע "רעטסנרע ,'נַא

 ןעגױא יד .,סגנערטש ַא רהעו םינּפ סָאד .רכגַא--רעפרעק ןופ

 יז ןיא ךױ טרּפש סע ,ץנַאלג ןעגיהור ןעטלַאקַא טימ ןעטכייל

 ,(מהסמ ,גיחור ןוא טלַאק יװַא ךױא ,המשנ עטלַאק-רעוװילג ַא
 ןופ תיבה לעב 8 ,רע עשב ,טקוקעג ןעגױא עגױָאדיד ןעפמה

 עגידנעפָאלש ריפ טקַאהװוצ קַאה ןטימ טָאה ,ףיוה-רהָאפנייא'נַא

 -רַאטש ַא רוטַאנ א ,ןַאמרהופ א ןוא סעצפוק עכיל'רוּכש ירד : טסעג
 ןוא ,טדערעגנָא םהיא טָאה "ערח-רצוי, רעד .עטדנוזעג א :

 ןהעג ןױש רע טעװ ,ערה"אצוי רעד ןעשנעמ אזא ןא- טדער

 ,הנמחר ,ןעלעטשּבָא טשינ ךַאז ןייק רַאפ ךיז טעװ ןוא ץלַא ףי וא
 -יוַא רַאפ קרַאטש-ןצ יא רע ,המשנ ןייז דמערפ ןעגעז זייל

 רעטכע'נא ןופ קורדגיא םעד טֿפַאמ רע ,"ןעלאז עכַאוש, עב

 ,רוגיפ רעשיגהרט
 עמעס יד-.,לרערפ טױרהַא טנױאװ םתיא טימ ןעמַאזש

 טלהעברעד רע תעשּב טָאװ ,טלעװ רעד ןיא הארב עטסניטומטרג
 ,ןעלפיימש ןעגיואנָא ןעמ ןומ ,ןעכער ברעפ ךייזז ןעגעה

 8 ןיא ךיא בָאװ .,ןערעג סָאד ןיא "דָאעס} ן'סיוא-

 ףאהע רעד סא ,רע0) 8 ןָאהטעג טאלקא טוימ רעטכעלש

: 
 יב
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 רע לָאז ןדע-ןג ןעגיטכיל ַא ,ןעּברָאטשעגקעװַא ןוא ןערָאװעג זגורפ
 | ןעּבָאה

 ,ךיא גערפ--!טבעלעגנייא ךיז טָאה רהיא ? השק'שינ ,ונ--
 בָא ךיז טפור--! םינפ-תוזע ןייק טשינ יא לעגנוי סָאד--

 ,"טפלעה רעטייווצ, ןייז ןעגעװ רעטלַא רעד
 סָאד טלעֿביימש-- 1 ַאנ עשז-ָאװַאשט .,ןעּבעל ,רימ טָש--

 ,לרשיוּפ
 ךיז טסייר ,עגרָאטַאק ףױא ָאד ןיא סע סָאװ ,עטסעּב סָאד

 ,רעליּפש-ןעטרָאק .,ריטרַאװק רעיירפ ַא ףיוא ןעּבעל וצ בור-יפ-לע
 רעמעווקעּב ךס ַא ויא עגיזָאדיד--סעקינרעֿבואװ ,םירוּפש ,םיאמה
 -עג ןימ ַאזַא ןיא זַא ,טֿכַארט ַא וטסיג .עמרּוט ןיא ןעניואוו וא
 ,ראפרעד זױלּב שנעמ רעטוג רעד ןעליפ ףרַאדעּב טּפַאשלעז
 סעלצטאריזדַאנ יד רַאפ לבור יירד-ייװצַא טשינ טָאה רע לייוו

 ןעמַאזוצ ןעלעטש ןוא"טַאטסעטַא , םעד סױרַא-ןעּביִג סָאװ ,רעּביירש ןוא
 ,רעגייב יד רעביא רעּבירַא ריד טהעג רעדיוש ַא ןוא -- "ריּפַאּפ סָאד,

 --ףדנַאמָאק עיירפ, ןוא "עמרוט עיירפ , ,"עמרוט-ןעטייק,
 ,קיגטורָאטַאק 8 ןופ ערעירַאק-עמרוט עצנַאג יד רימ ןעבָאה טָא
 ,ךעלעפערט-ערעירַאק עכילנהעועג יד ןענעז סָאד

 טרתעקעגרעּביא ןערעװ ךעלעּפערט-ערעירַאק עגיזָאדיד רעּבָא
 עמאס םעד וצ עילימַאּפ יד טמוק סע ןעװ ,בָארַא ּפָאק ן'טימ

 בא ,ךָאנ וצרעד ןוא ןילַאֿכַאס ףױא קינשזרָאטַאק ןעטסרעווש
 ,הֿכאלמ ַא סיפע ןָאק רענייא ַאזַא

 ,רעצינש רעדָא רעקָאט ,רעסָאלש רעטוגַא זיא רע בוא
 ַא רָאג רָאנ ,טנַאטסערַא רעכילגהעוועג ןייק טשינ ןיוש רע זיא
 טז רע טשינ .שנעמ רענעּבױהעג ַא וליפֲא ,שנעמ רערעדנוזעג
 .ייב םוצ ,זיא קסװָארדנַאסקעלַא ןיא .םהיא טכוז ןעמ רָאנ ,ןיוש
 ,ןעקרעמעּב דלַאּב רהיא טעװ .רעזייק--רעצינש ַא ןַאהרַאפ = ,ליּפש
 ויאדוא ןוא ,ץרא-ךרד טימ וליפא םהיא וצ ךיז ןעהיצעצ עלַא זַא
 ףרַאדעּב !טסָאּפ ןעצנַאג ןיא רעצינש רעגיצניא רעד ויא סָאד
 וצ ןעמ טפױל ,עלעֿכַאז ןעש ַא סיפע עטמַאעּב יד ןופ רעצימע

 ,ןעכַאז ענעי עלַא יד טקישעג ןוא ןייפ רהעז טֿכַאמ רע .םהיא
 ןֶעהילב סע יװ ,ןעזייוו וצ ,קסווָארַאּפַאכ ןייק טקישעג ןערעװ סָאװ
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 רעכיה ַא רַאפ סָאװ ףױא ןוא ןעטַאטשקרעװ עשינילאכאס יד

 ,ןעהעטש ייז הגרדמ-סגנולקיווטנע

 רֶע טרעװ ,ץעילימַאּפ יד קינשזרָאטַאק םוצ טמוק סע ןעװ

 רע טרעװ ייװצ רהָאיַא ףױא ;עמרוט רעד ןופ טזָאלעגסױרַא

 ןייז ּבֶא רע טײּברַא ךָאנרעד ,טײּברַא ןופ טיירפעב  ןעצנַאגניא

 טשינ םהיא לָאז רע זַא ,אזַא ןייז ףרַאדעּב קלח רעד רעּבָא ,קלח

 ,טפַאשטריװ רעד ןיא ןערעטש
 םורָא ךיז טריצַאּפש ,ךַאפ ן'טיול רעדרעמ ַא ,היח ַא טידנַאּב ַא

 טָאה רע לײװ ,ךיז רַאפ זיולּב טײּברַא ןוא טייהיירפ רעד ףיוא

 17 וצ ןערָאװעג טּפשמ'רעפ זיא סָאװ ,שנעמ ַא ןוא ,עילימאפ א

 ןטימ טדערעג טָאה רע תעשב סָאװ ,רַאפרעד עגרָאטַאק רהָאי

 -ּבָארַא ןוא גיד'הזעה סָאװטע ןעטלַאהעג ףיז רע טָאה ,לעמעפדלשפ

 רעד ןיא ןעגינײּפ ךױ ףרַאדעב ,סעפילש יד ךיז ןופ ןעטירעג

 | ,"עמרוט-ןעטייק

 .הנותח רעהירפ ךיא טלָאװ ,טסואוועג טלָאװ ךיא ןעוו--

 ,סעקינשזרָאטַאק יד ןעכאל--,טאהעג

 -עג ןופ קנַאדעג םעד םרוג גינעװ רהעז זיא ץלַא טָאד

 רעּביא-ןעגָארט ,סעקיגשזרָאטַאק יד .יײז סָאװ ,ףָארטש רעטכער

 ,ךיז ףיוא
 ,עמרוטנעטייק רעד ןופ טעקינשזרָאטַאק יד ןופ רענייא

 -רעלא טימ ןעזיוועּב גיוא-ףיוא-גיוא רימ טימ סעומש ַא ןיא טָאה

 םהיא ּבָאה ךיא קרַאטש יװ .ןעפױלטנַא זומ רע זַא ,תויאר ייל

 .עגינייז סָאד ט'הנעט'עג ןלַא רע טָאװ ,ןופרעד טדערעגּבָא טשינ

 .ןעגָארטרעּבירַא טשינ סָאד ןָאק ךיא--
 -עווש ַא זיא ףָארטש יד .ןעפָא ןעדייר רימָאל רעה ,ונ--

 טסָאה וד ,טנידרעפ יז ךָאד טסָאה וד רעּבָא ,תמא ןיא סָאד ,ער

 -נעמ ףניפ קַאה ַא טימ טע'גרה'רעד טייצ העש ּבלַאהַא ןיא ךָאד

 .!רשוי לעקיטשַא טלעװ רעד ףיױא ןייז ךָאד ףרַאדעּב !ןעש

 ןעּבָאה סָאװ ,ענױזַא ןַאהרַאפ ןענעז ָאד רעּבָא ! תמא--

 ןענױאװ ייז ןוא ,טע'גרה רעד ןעשנעמ טכַא רָאנ ,ףניפ טשיג

 זיא סָאד ןוא ,עמרוטנעטייק רעד ןיא טשינ ,הריד רעיירפ ַא ןיא

 -טמוק ,עילימַאפ יד ןעמוקעג זיא ייז וצ לייװ ,רַאפרעד זיױלּב
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 -רעד טשינ ךיא ץיז עמרוטנעטייק רעד ןיא זַא ,ךיא העז ,סיוא
 סָאװ ,רַאפרעד רָאנ ,טױטעג ןעשנעמ ףניפ ּבָאה ךיא סָאװ ,רטפ

 םענעגיא םעד ןעמהענ רימָאל .טַאהעג-הנותח טשינ בָאה ךיא

 םהיא יּבגל טָאה סָאװ ,רעטייווצ א ,ץירּפ ַא יו רע טּבעל--רעזייק

 .רוטנעטייק רעד ןיא ןעציז ףרַאדעּב ,ןָאהטעג טשינ טפלעה ןייק
 זיא ואו .טשינ הכאלמ ןייק ןָאק רע סָאװ ,רַאפרעד זױלּב עמ
 ;רשוי רעד ָאד

 ; ףיורעד ןרעפטנע ןעמ ןָאק סָאװ--

 -עירַאק רעד וצ קירוצ ןרהעקמוא ךיז ןעלעװ רימ רעּבָא

 ,קינשזרָאטַאק ַא ןופ ער

 - וטגעטייק , רעד ןיא ?טייצ-סגנובורּפסיוא , יד ןעסעזעגּבָא

 רעדַא "עמרוש רעיירפ, רעד ןיא ןימרעט רעד טגידנעעג ,"עמ

 -ָאלַאק א קינשורָאטַאק רעד טרעװ ,"עדנַאמָאק רעיירפ , רעד ןיא
 ,טסינ

 ןעמ ואו ,עגײט רעטױט רעד ןיא ץעגרע ךיז רע טכַאמ

 לייװ ,"טכער ּבעילוצ , לעזייה ַא ,לעזייה ַא ,ןענױאו טשינ ןַאק

 ןעּבָקה ףרַאדעּב ,טנהָאמרעד ןיוש ּבָאה ךיא יװ ,טסינָאלָאק רעדעי
 ,דנַאטש-םירעוּפ םעד ןיא רעּביא טשינ רע טהעג ,טשינַא ,זױה ַא

 רעכיא-טהעג ,רעגנוה-ּבלַאה ןיא רתָי ףניפ א ךיז טעשטומעגּבָא

 "עטקישרעפ יד ןופ דנַאטש-םירעיופ, םעד ןיא קינשזרַאטַאק רעד

 .ייז ,"קירעטַאמ ן'פיוא , ןערהָאפוצסױרַא טֿכער סָאד טמוקעּב ןוא
 -רעפ רעד ןופ רע טױהַאפ !ןערָאװעג-םױקמ ןענעז תומולח ענ
 -ןגַא יו סא םהיא טהעז סָאװ ,ריּביס ןייק לעזניא רענעטלָאש

 ,ןדע
 טשרע ןוא ,רהָאי ףלעװצ עצנַאג ןייז רע ףרַאדעּב טרָאד

 .םײהַא ןערהָאפוצקעװַא טכער סָאד רע טמוקעּב טלָאמעד
 יקינשורָאטַאק רעגיּבײיא, רעד וליפא טָאה ןפוא ַאזַא ףיוא

 ףהָאי 32--87 א ןיא םייהַא ןרחעקמוא ךיז טעװ רע זַא ,גנונפָאה ַא

  --תהחגה-סטייּברא ןוא ?וחנה-ןעטס;ּפינַאמ יד טימ ןיוש--םורא

 .רהעקמוא ךיז טעװ רע רעּבָא
 -קילג עניװא ןאהרַאפ גינעװ רהעז ןענעז ,רעדייל ,רעדָא

 ,טייל עֿביל |
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 ,ָאטשינ זנוא ייּב זיא עגרָאטַאק עגיּבייא ןייק--

 סע טעװ רהיא ןוא--טריטסיזקע עגרָאטַאק עגיבייא רעּבא

 ,סעקיגשורָאטַאק יד ןופ רעטסייר ם'ניא ןעגעיילרעביא ךילטייד

 ."עמרוטנעטייק,} "עדעי ןיא ךיז טניפעג סָאװ

 רהָאי 20-ן-רהָאֹי 10 | רהָאי 18 :ימרעט .ַאזַא ןוא ַאזַא--

  5יאָה".  /
 ? ןעסולפ עכילקערש ַא רַאפ סָאד ןענעז סָאװ

 =ֿברוד ללּכ ןיא ןעפרַאדעּב סָאװ ,סעקינשזרָאטַאק ןאהרַאפ

 לָאמנײק ןיוש ךיז ןעלעװ עגיזָאדיד .עגרָאטַאק רהָאי 70 ןעכַאמ

 םוש ןייק ןיוש ייז ןעּבָאה ףיורעד .ןענַאד ןופ ןעסײרסױרַא טשינ

 ,טשיג גנונפָאה
 *!ןעסולּפ, .עגיזָאדיד ךיז ןעמהענ טרָאפ ןענַאװ ןופ רעּבָא

 ,?ס'הטילּפ יד ןופ ןעטַאטלוזער ץלַא ןעגעז סָאד

 ןעמ עכלעװ ףױא ,ןענימרעט יד טשינ ןענעז ךילקערש

 צנעי ןָא-ןעפרַאװ המיא'נַא רָאנ ,סעקינשזרַאטַאק יד טקישרעפ

 ,"ןֶא ןײלַא ךיז ןעּבעל, ייז סָאװ ,ןענימרעט
 -ַאק רהָאי 40 עצנַאג שנעמַא "ןָא ךיז טפעל, לָאמליײט

 ,רהָאי 6 ףיוא ןיולּב ןערָאװעג טקישרעפ זיא רע תעמ ,עגרָאט

 יעגרָאטַאק הפסוה ַא טיג ןעמ ןוא ןעמ טּפַאכ--טפיול ןעמ

 והפסוה ַא רעדיוו--רעטייו ןעמ טפיול ,רענעלק גנונפָאה יד טרעוו

 שנעמ רעד טפױל .ָאטשינ יאדוא טציא ןױש זיא גנונפָאה ןייק

 ןעסקַאװ ןעסולּפ יד .ןימרעט ַא ןָא ךיז טלעמַאז ןוא טפיול ,לָָאמַאֿפָאנ

 / ןעסץַאװ ןוא
 -ַאוַאל ןופ ןעפָאלעג וליפא זיא ןעמ ןעװ ,ןעלַאפ ןעװעג

 סָאװ ,עגיט ךרוד ,סעטסוק עטֿפידעג ךרױד .,ע'ססוג טעמּכ טער

 ייװצ עטנעקירטרעפ סעּפוק ךרוד ,ןהעגכרוד טשינ יז ןַאק ןעמ

 תמ רעּבלַאה ַא רָאנ ,שנעמ ןייק טשינ ,שנעמ א ןעפָאלעג זיא ןעג

 ,קילּב ןע'ססוג ןיא קערש טימ
 יז סנױזַא ןיא סָאװ ,קילּברעּביא ןעטכייל ןעגיזָאדמעד ןופ

 טגניווצ סָאװ ,ןעוועג-גישמ זייװלייט רשפא רהיא טָאה ,עגרָאטַאק
 ןרעגנַעלרעפ וצ ייז טגניוצ סָאװ ,ןעשנעמ עגיזָאדיז ןעפיול וצ
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 ..יקע יש ןופ טפיול ןעמ ,רעגר י ךיז ןעַֿאמ ,ןיִמרעט םעד ךי"

 ז עג ט;ק יד טרתיֿפ רעוו

 .ג קנַארק זיא ץימע : דליּב ןימ ַאזַא רַאפ ךייא טלעטש
 ,עיצַארעּפָא ערעװע ַא ןעכַאמ םהיא ףרַאדעב ןעמ ןּוא ןערָאװ

 ליפא ןערעװ לָאמלײט ,םוילוטנָאק ַא ןעמַאװצ ןעמ טפור
 .לַאה םיריוטקָאד עגיזָאדיד .םיריוטקָאד עטמהירגּב ןעּבירשעגסױא
 -'נַא רַאֹכ סָאװ ,הכותמ גנַאל ךיז ןענעז ,הצע'נַא גנַאל ךיז ןעט
 ַא רַאפ סָאװ ןוא ןעכאמ וצ יז יװַא יװ ,ןעֿכַאמ וצ עיצַארעּפָא
 ןעו רעּבָא .ןערעװ טכַאמעג לָאז יז ןעװ ,ןייז ןענָאק ןעגלָאֿפ
 ןוא ןעמ טמהענ ,ןעסָאלשעּב ןוא טכַארטעגמורַא ןיוש זיא ץלַא
 םעד רעביא ןעמ טיג אפוג עץיצַארעּפָא יד ןוא קעװַא-טהעג ןעמ
 | ,ןעכַאמ יז לָאז רע ,שזורטסי

 !ןייז טשינ ךָאד ןָאק סָאד רעּבַא--
 ,ןָאהטעג ױזַא טרעװ ןילַאֿפַאס ףיוא רעּבָא--
 -י עטרהעלעג ייווצ ,ןעכערּברעפ ַא ןעגנַאגעּב זיא שנעמַא

 -נעלק ןעדעי ןעטֿכַארטעּב רעגידייטרעפ ַא ןוא רָארוקָארּפ ַא ,ןעטסירי
 ןעגנַאגעּב זיא רע ױזַא יװ ,ןעזייוװעּב-תודע יד ןופ טרּפ ןעטס
 .ליט ,שנעמ ַא רַאפ סָאד זיא סָאװ ,סָאװרַאפ ,ןעכערּברעפ סָאד
 סָאװ ,ןערָאטַאיכיסּפ-ןעטרעּפסקע ןעפורעגסױרַא וליפא ןערעו לָאמ:
 רָאנ ,ןעטגידלושעּב ןופ דנוזעג סָאד ןױלּב טשינ סוא-ןעשרָאֿפ
 ענייז ןופ דנַאטשוצ-דנװעג םעד ןעגעװ ךיוא ךיז ןערימרָאפניא:
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 -עג רעד בוא .עיניל רעגידנעגיטש רעד טױל םינורק עלַא-
 ירד ךיז ןעטארעב--גידלוש רַאפ טנעקרענָא טרעװ רע'טפשמ-

 ףָארטש ַא רַאפ סָאװ 1 תעדה-בושי ַא ןערהיפ ,ןעטסירוי עטרהעלעג

 ,ןעבעג םהיא ןעמ לָאז
 ןופ זיועד רעד--ףרַאדעב סָאװ ,אפוג ףָארטש יד רעּבָא

 ןיא ןָאװטניײרַא ,"רעכערברעפ םעד ןעשרעדנַארעביא ,--! ןילאֿפאט-
 יד ןופ לעטַאריױדַאנ א ןעבעגעגרעּביא טרעװ ,המשנ עיינ ַא םהיא
 =שורָאטַאק ענעזערעג יד ןופ רעדָא ןעטַאדלַאס עטגידעגסיוא

 ,סעק
 -עגּבִא ןיא סעלעטַאריזדַאנ יד ןופ ,יװזַא שוריפב זיא סאד

 -.סעקינשזרָאטַאק עטקישרעפ יד ןופ לרוג רעד רָאנ טשינ ןעגנַאה
 ,ןעטנַאטסערַא יד רַאפ תוחנח יד ןעגנַאהעגּבָא ךיוא ןענעז ייז ןופ
 ,ףָארטש ןופ ןימרעט םעד ןרעצריקרעפ סָאװ ,ןעטסעפינַאמ יד
 ףרוד סע ןענידרעפ עכלעװ ,עגינעי-יד וצ טדנעװעגנָא ןערעװ
 ןופ גגורהיפפױא רעטוג רעד ןעגעװ ,גנורהיפפיוא רעטוג רעייז
 .ןעלַאנרושזפָארטש יד ןיא טכװעגֿפָאנ טרעװ סעקינשזרָאטַאק יד

 -עּב יד ןעגָארטעגנײרַא ןערעװ ןעלַאנרושופָארטש יד ןיא רעּבָא
 ,סעלעטַאריזדַאנ יד ךרוד טגעלעגפיורַא ןערעוװ סָאװ ,ןעגנוֿפָארטש
 ,ּבָארַא טשינ לָאמגיײק ייז ןעמהענ סעלעטירטָאמס יד ןוא -

 ,שזיטסערּפ סלעטַארױדַאנ סםעד ןעפרַאװגָארַא טעװ סָאד
 ,עגרָאטַאק רעד ןופ ןעגױא יד ןיא ןרעדינרעד םהיא טעװ סָאד
 ?רהיא רעביא העדא ןעּבָאה ךָאנרעד רע טעװ ױוזַא יז

 ץעגושמ ,ואו-שרעדנַא יװ ,רחעמ ןעמ ןיא ןילַאֿכאס ףיוא

 רהעז ןענאטשרעפ ךָאנ סע טרעװ ייּברעד ןוא "שזיטסערפ , ףיוא
 ,גיטרַאנעגייא
 ןופ טפלעה עטוג ַא סָאװ ,סעלעטַאריזדַאנ עגיזָאדיד ןעציזעּב ּו
 -ָאמ עגונעג יד ,סעקינשורָאטַאק עגעזעװעג ןופ ןעהעטשעּב יז
 -נָא טולָאסעַא ןענָאק יז לָאז ןעמ זַא ,ןעטפַאשנעגייא עשילַארי

 ! ןעשנעמ ןופ לרוג םעד ןעיורשרעפ-
 יד ןופ רעניײא ןייק טָאה ,ןעגױא עניימ ףיוא ,רימ רַאפ

 ףעטנַאטסערַא יד ייּֿב דחש ןייק ןעמונעג טשינ סעלעטַאריזדַאצ-
 טגָאטסערַא רעד זַא ,ןהעזעג טשינ לָשמנייק ּבָאה ךיא ,טסייה סָאד-
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 .,דנַאה ןיא דנַאה ןופ רלעג לעטַאריזדַאנ םעד ןעּבעגרעפיא לָאז

 .ןעגערפ רעטפע ךיא געלפ ,סעלעטַאריזדַאנ יד גידנעכוזעב רעבָא

 וץנעי ןענַאװ ןופ ?סָאד רהיא טָאה ןענַאװ ןופ-- '

 :רעפטנע ןייא ןעמוקעּב ךיא געלפ רעטפע ןוא !

 י='בַא ןעּבָאה רימ .,.טקנעשעג דימ ןעמ טָאה עמרוט ןיא-- יי

 .טכַאמעג רימ סָאד רע טָאה ,ַאוַא טנַאטסערַא

 .ןיימ ןיא ןעּבָאה ןעטנַאטסערַא יד תעשּב ,לָאמ עכילטע

 .-דַאנ יד ןעמוקעגנײרַא ןענעז ,ןעטרָאק ןיא טליּפשעג טרַאװנעגעג

 1 סעלעטַאריז
 טהעג !טכַאמעג ָאד רהיא טָאה לעמעזעג ַא רַאפ סָאװ ,ונ--

 :ײערַא יד וצ ןָאהט גָאז ַא לעטַאריזדַאנ רעד טגעלפ--! רעדנַאנופ ךיז

 ֵעֹּב טשינ טש'רמולּכ ןוא סערַאנ יד ןעשיווצ גידנעהעג ,ןעטנַאטס

 .ןעטרָאק ענעפרָאװעגרעדנַאנופ להָאצ עסיורג יד גידנעקרעמ

 .םעד וצ ןָאהט גָאזַא רע טגעלפ--! טרָא ןייד ףיוא העג--

 -דַאנ רעד .בנג-ןעטרָאק ַא ןוא רעהערד-ןעטרָאק ַא ,רעטלַאה-קנַאּב

 .סשַאט רעגעי יװ ,ןהעז טשינרָאג טש'רמולּכ טגעלפ לעטַאריז

 טָאה רֶע .זָאנ רעד רעטנוא םהיא ייּב ןעטרָאק יד השעמ-תעּב

 .טַאמעג טשינ ,ךילריטַאנ ,טָאה רע ןוא ןהעזעג טשינ טש'רמולפ

 | ,גנוקרעמעּב םוש ןייק

 רעד ןיא זיא רעװ ,ןעסיו טפרַאדעּב ּבָאה ךיא זַא רעּבָא

 .טימ טלעדנַאה רעװ .ה .ד ,קישטשנַאדיַאמ ַא עמרוט רעד ןוא

 "געטש ךימ ךיא געלפ ,ןעליּפש םֹוצ ןעטרָאק טיג ןוא ןעפנָארּפ

 -נעטש רימ ןעגעלפ ייז ןוא סעלעטַארױדַאנ יד וצ ןעדנעוו גיד

 יי ..ןעזייוונָא גיטּכיר גיד

 .ןיא ןעגָאלק ןעטנַאטסערַא יד רימ ךיז ןעגעלפ לָאמליײט

 -יא/ ןימ םעד ןופ רעקַאנק-עמרוט ַאזַא ןוא ַאוַא זַא ,ליטשרעד

 .יסנעשָארג עטצעל יד וצ יז ייּב טּפעלש ,ייז טגידיילעּב *סענַאװ

 -זדַאנ יד םעד ןעגעװ טֿכַאמעג םַאזקרעמפיוא ּבָאה ךיא זַא ןוא

 .:רעפטנע ןעּבלעזמעד-ןוא-ןייא ןערעה גידנעטש ךיא געלפ ,סעלעטַאר

 ןָאהט ,עידָארָאגַאלּבָאקָאסיװ עשַאװ ,ךיא ןָאק סָאװ = ,ונ--

 .;ױזַא טשינ סָאװטע ,רעכילרהעפעג ַא שנעמ ַא זיא סָאה ?ייז טימ

 סע טָאה ַאוַא ייּב .טייז ןיא רעסעמ ַא ןעזָאלנײרַא יריד רע טעוו
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 .רעסעּב רימ ןעגייווש ,ונ  ףלרטעּב ַא סעּפע
 : רעפטנע ןייא ןעמוקעּב ץלַא ךיא ּבָאה ,ןיהמ ןעגנַאג -עג טשינ ןיּב ךיא ןעוו ןוא ,ןיחַא ןעגנַאגעג טשיג ןיב ךיא לָאמ ליפיוו רעּבָא ,להימפמַאד רעד ףיוא רעטיײברַא נא רַאֿפ טנעכייצ .רעפ רע זיא טרָאד ! עירָאלעצנַאק-עמרוט רעד ןיא ךיא גערפ ,טנַאטסערַא ןעטנַאסערעטניא'נא ןעכווּבָא ףרַאדעב ּבָאה ךיא
 ,ןעגנאגעגקעווא ,םינּפא ,םהיא ָאטשיג--
 -ָאדיד ןופ טיירפעֿב טעטַארױדַאנ רעד ךימ טָאה ,טצעלוצ

 : ןעשינעכוז עגיז
 | ,טטשיג לָאמגײק רע ןיא להימ ןיא ,ןעטרָאד ןיא רע :ןיירַא עמרוט ךיא ,עידָארָאגַאלּבָאקָאסיװ עשַאװ ,רעסעב טהעג רתיא--
 | ,טיורַא טשינ ןעטױָאד ןופ ןָאק רע .עמרוט ןיא גָאס ןעצנַאג א רע זיא ןײלַא ןוא ,רענעג .גודעגנָאנא :טגָאטסערַא רעדנַא 8 טייּברַא .םהיא  רַאפ-- ,ָאד טײּברַא רע זַא ,טנעכייצרעפ ךָאד ןיא ךוּב ןיא רעּבָא--
 } ןעטרָאד רע טוהט עשז-סָאװ--
 ,טרָאד רע זיא "רעטָאפ; ַא--
 .געלשעג א תעשּב דרָאמ א רַאפ עגרָאטַאק וצ ןערָאװעג טּפשמ רעפ זיא סָאװ ,לרעיופ א -גָאטַא סעקיּפָאק 8 רַאפ ןעטײברַא-עגרָאטַאק עניו ןופ לוע םעד ךיז ףיוא} טגָארט סע רע ,טסואוורעד ךימ גָאה ךיא ,ןעביורעג וצ קעװצ ן'טימ דרָאמ 8 רַאפ ןערָאװעג טּפשמ'רעפ ןיא ,ּפ (קינרעכואוו--ןושל ןעשיטנַאטסערַא ץמיוא יא ?רעטָאפ,)
 טּפשמ'רעט ןעמַאװצ ןעמעלַא ןגוא ןעמ סָאה ,ךיא  טשיג רשפא ןוא ךיא רשפא ,ןעוועג רוּכש ,טייצ-םוט-םוי--
 ,גָאט ַא לרענהעצ ַא רַאפ טייברא-ג .רָאטַאק עדמערפ יד רע טייברפ (גָאט ןעצנאג םעד טשינ טייּב .רא להימ יד) טייצ עגירעּביא "1 ןוא סיוא.טליפ רע סָאװ ,טייּב .רַא-עגרָאטַאק ענעגייא ןייז ךיז טָאה לרעיוּפ עגיזָאדסָאד
 | ךיוא ןעמ ףרַאדעב ןעסערפ--
 ! גיליּב וצ ןיוש רעּבָא--
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 לימוצ .פ םוק ךיא רעּבָא ,גיליּב זַא ,ןײלַא סייװ ךיא
 רע טלהָאצ ליפױזַא ,ליװ רע ליפיוו זיא .דלעג

 .ןייא םהיא טָאה ,ּפ :לּבור יירד .ּפ רע זיא גידלוש ןוא
 ירד רַאפ טנעכעררעפ ןוא ןעפנָארּב לעשעלפַא ןעבעגעג לָאמ
 : | ,לַּבור

 .רָאטַאק ייווצ ןעגָארטעג לזמ-םילש רעגיזָאדרעד טָאה ױזַא
 טימ ןעשנעמ טע'גרה'רעד טָאה סָאװ ,טידנַאּב רעד תעשֹּב ,סעג
 -גַאג רעד ייּב טױה יד ןעדנושעג טָאה ,ןעּביױרעּב וצ הנוּכ רעד
 ,עגרָאטַאק רעצ

 .לייט ןוא גנוטלַאװרעדניילא ןופ להיּפעג א ּבילוצ ןייוװלייט
 -ַאפלַא-סעלעטַארױדַאנ עגיזָאדיד ןענעז תונוּכ ערעדנַא בילוצ זייוו
 ,ןיז ןעשילַארָאמ ןיא גירעדינ רהעז ןעהעטש סָאװ ,סעקינטעּב
 -יא יד :עגרָאטַאק רעד ןופ ןעטנעמעלע עטסגרע עמַאס יד ברקמ
 .ָאפ , ,"רעליּפשנעטרָאק , ,"סרעלוש, ,?סעקישטשנַאדיַאמ , ,"סענַאװ
 -זדַאנ יד קנַאד ַא רָאג זַא ,ןעגָאז רעכיז ןָאק ןעמ ןוא ,סרעט
 ןעבָאה ,"עגרָאטַאק רעד ןופ םיּתבה-ילעּב, עגיזָאדיד ,סעלעטַאר
 עטכָאירעפ יד םעלק רעד ןיא ןעטלַאה וצ טייקכילגעמ יד ײז
 ,?עקנַאּפש ,

 ,מ 'ה ,ןילַאֿפַאס לעזניא רעד ןופ רענעשזניא-גרַאּב רעד
 -ידַאלװ ענייז ןיא זַא ,ףיורעד ןעגָאלק גידנעטש רימ ךיז טגעלּפ
 ןעטנוּב רָאפ דימּת ןעמוק סעטכַאש עשירימ

 ױװ ןענדרָאנײא עטכַאש ןייא שטָאכ טלָאװעג טלָאװ ךיא--
 |/ !יײז טימ ןעטפעשעג עגיּביא !טשינ ןעמ טזָאל ,ונ ! גירעהעג

 -ײברַא סע ואוו ,סעטכַאש ייווצ רעּבָא ךָאד טָאה רהיא--
 .רעקסווָארדנַאסקעלַא יד ןוא עשירימידַאלװ יד :סעקינשזרָאטַאק ןעט

 {ָאטשיג ןעטנּוב ןייק ךָאד ןענעז קסװָארדנַאסקעלַא ןיא
 ,ָאטשינ--קסווָארדנַאטקעלַא ןיא---

 רָאנ סָאװ ,סעקינשזרָאטַאק טרָאס רעדנװעּב ןימ ַא סעפע
 וצ טשינרָאג ,ַאוַא דוס ַא סעּפע !ןהעטשרעפ ייז ןָאק ןילַא טָאג
 רהעז ףיוא ןערָאװעג ןעגנַאגרעד רעּבָא ןיא דוס רעד .ןהעגרעד
 ,ןפוא ןע'טושּפ ַא

 -ַאס ןופ רהָאפבֶא ןיימ רַאפ ,רעהירפ געט עֿבילטע טימ--
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 צג רימ טָאה רע ןוא .מ טימ טנעגעגעּב ךימ ךיא ּבָאה ,ןילַאכ
 : טגָאז

 רעּבָא ,טנוּב ַא ןיא עטכַאש רעשירימידַאלװ רעד ןיא-- |
 יד ןעדָאלגָא טשינ ןעהעג ײז .טנוּב ר תמא'נַא ןיוש לָאמסָאד
 ןעמ לָאז ,ייז ןעליטשוצגייא ןעטַאדלָאס ןרעדָאפ לעװ ךיא ,ףיש
 .םיבלכ עגיזָאדיד ,ןעסיימש יז

 ץימש ןהָא ןערָאװעג טליטשעגנייא טנוּב רעד זיא ,קילג םוצ
 .ץג יא "ורַאמ-ַאמַאיעיַא, ףיש עשינָאּפַאי יד : סעיסערּפער ןוא
 -הָאפעגקעװַא םולשּב ןיִּב ךיא ןוא ןעלהיוק טימ ןעדָאלעגנָא ןעוו
 יד טרתיפעג טָאה סָאװ ,רעד טָאה געוו ןיא ,ןילַאכַאס ןופ ןער
 :ףימ ראפ טמהירעּב ךיז ,ןעלהיוק

 ףיש יד !8ה .ןערָאלעגנָא טָאה ןעמ לענש יװ רעבָא-
 רהיא טהעז .תעל-תעמ ןופ טלעטשעּב רענָאּפַאא יד יב זיא
 בָאה ךיא סָאװ .,טימרעד טרָאּפשעגניא רימ ּבָאה ךיא ליפיוו
 ,ןעדָאלעגנָא לעגש

 ףיש יד :ךיז ןעמהיר וצ סָאװ טימ ןעוװעג תמאַּב ויא סע
 ר ת ר ,ןערָאװעג ןעדָאלעגנָא לעגש ךילרעדנואוו זיא

 ;טֿכײרגרעד סע "היא טָאה ױזַא יוװ רעּבָא--
 רהעז : לעטַארױדַאג א ,ַאזַא עלעשנעמ ַא טרָאד ןַאהרַאּפ--

 א ןענעגעג םֶהיא ךיא ּבָאה ,גנוי רעוװַארּב ַא ןוא רעטקישעג ַא
 ךיז ןעלָאז ןעטנַאטסערַא יד זא ,יוזא טכַאמעג רע טָאה ,?רעגהעצ
 ךוא ןהעש-טייּברא יד ןיא ייס ןעדָאלעג ןעמ טָאה .ןערַאטס-וצ
 ךָאד ןיא ןיילא טהיא ןופ רָאנ ,ן'העש-טטיײּברַא יד ןיא טשיג ייס
 יד ןופ ץלַא ךיז טרנעװ ןילַאֿכַאס ףיוא ,ָאד .ןעגנַאהעגּבָא סָאד
 | ,סעלעטַאריזדַאג

 ,"ןעטנוּב עשירימידַאלװ יד ןופ הּבס יד טגיל סע ואװ טָא
 .ערצטניא זיא עטכַאש רעשירימידַאלװ רענעגיא רעד ןיא

 צגעועװעג יד ןופ ,וָאקעּבָאנָאק לעטַאריזדַאנ רעטייווצ ַא טנַאס
 -ָאוועג טקישרעפ זיא ןוא רעזַאקװַאק ַא זיא רע .סעקינשזרָאטַאק
 .גירק ַא תעשּב דרָאמ א רַאפ ןער

 בני רענעש רעד טלעכיימש--! גירק רעשירַאג ַא ןעוועג--
 / ,טולּב סייה-וצ ּבָאה ךיא רעּבָא-- ,ווָאקעבָאנָאק
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 . םעד טע'גרהרעד טָאה רע :דלעה ַא רע זיא ןילַאכַאס ףיוא = |
 / -ַאּפ וַא ,טנעכער ןעמ .ָאקנעשטשַאּפ קינשזרָאטַאק םענעּפָאלטנַא !

 -ױלטנַא ןייז ,ןעשנעמ גיסיירדנואייווצ טע'גרה'רעד טָאה ָאקנעשטש

 -עגירפ ךיז טָאה רע יװ םעדכָאנ ,עמרוטנעטייק רעד ןופ ןעפ

 ףיא המיא'נַא ןעפרָאװעגּפױרַא טָאה ,עקשטַאט רעד ןופ טֿפַאמ

 -עּב ןעמ ןוא ,ןעטָאשרעד וװָאקעּבָאנָאק םהיא טָאה ,ןילַאכַאס ץנַאג

 יװ ,טלהעצרעד וָאקעּבָאנָאק האנה ַא רַאפ סָאװ טימ ןהעז ףרַאד

 םהיא ןענערּב סע  יױזַא יװ ןוא ןעסָאשרעד םהיא טָאה רע ױזַא

 ,גונעּת ןופ ןעגיוא
 טימ--סקיּב רעד .לעגרעּב ןטימ ָאד ױזַא רימ ךיא העג--

 -ָאלטנַא ןייק ָאטשינ ןענעז יצ ,ןָאהט קוק ַא רימ ךיא העג ,רימ

 יד ןיא ,ןעטנוא ןוא יֹזַא רימ ךיא העג לעגרעּב ן'טימ .ענעפ

 טעװעליצעגצ ךימ ךיא ּבָאה .וש-וש-וש :ךיא רעה סעטסוק

 ַא זיא טעטסוק יד ןופ ,ןָאהטעג יירשעג ןייא זיולב ! ךַארט--ןוא

 ןעפָארטעג טשינ ּבָאה ךיא זַא ,ךיא ןיימ ,ןעפָאלעגסױרַא שנעמ

 ךיז טעשטרָאק ןעטרָאד טשרע ,סעטסוק יד ןיא ךימ ךיא ףרַאװ

 ןוא ךרוד ףױא ּפָאק םעד !ןעפָארטעג ּבָאה ךיא יװ טָא .שנעמַא

 .,,טולּב ,טולּב ,טולּב ןוא ! ךרוד

 ןעװעג ןיא ,סעטסוק יד ןופ ןעפָאלטנַא זיא טָאװ ,רעד

 : ,וָאּבָאלָאקָאריש ,רבח סָאקנ;שטשַאּפ

 {הארתה םוש ַא ןהָא טסישי -ױזַא סָאד וטסוהט יװ רעּבע---=|

 ! רעהירפ ןעגָאז וצ טרָאװ ַא ןלָא
  ןעסָא :שֶעג ןוא ןעמונעג ךיילג ?ןעדייר סָאװ וצ--
 ?גידנעטש וטסוהט יוזַא ןוא--
 *:8 רשפא ןַאהרַאפ :ןָאהט קוק א ךיא העג גָאט עלַא-

 .דגַאי ףױא יװ טקנוּפ ! ןעסָאשעג--ןַאהרַאפ ? ענעפָאלט
 ,טגיואוו ווָאקעּבַאנַאק ואוו ,עלעקניװ סָאד ןיא טנַאסשרעטניא

 ַא :רעדליב-קרַאמ -טעב רעד רעּביא ,טעב ענייר ךילרעדנואװ ַא

 -עג8 ,ֿפָאליטנַא'נַא טסיירוצ טָאװ ,פייל 8 } רעגיט א ףיוא געיעג

 -עלפ עטיור ןַעטייװ ןופ .רעויניֿפ ןוא רעינָאפַאי ןעשיווצ טכעפ

 / ,רעדליב יד ףיוא זײװגעמָארטש טציילפ טולּב סָאד ,ןעק
 | } טמיוקעג--
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 .,רעדליּב עטסביל שמַאס עניימ ,טפיוקעג--

 -ערַא יד טימ וָאקעּבַאנָאק ןעטרָאד טדער סָאװ ןעגעוו--

 טמהענ סָאװ ,לעטַאריױזדַאנ םעד לָאמנײא ךיא גערפ--?ןעטנַאטס-

 | ,"גנודָאלנָא רעלענש, ַא רַאפ לּבור 10

 יװ ,אמתסמ טלהעצרעד !ןעדײר רע לָאז סָאװ ןעגעוו--

 רעדָא ןעשנעמ ןענע'גרה'רעד "זַאקװַאק ףיוא ךיז ייּב, טגעלפ רע

 טשינ רע טָאה רהעמ .ןעסַאשרעד ןָאקנעשטשַאּפ טָאה רע יװַא יװ

 ןָאהטעג ךַאמַא טָאה-!שנעמ רעטספ ַא .ןעדיירוצ סָאװ ןעגעוו

 .לעטַאריזדַאנ רעשיטקַארּפ רעד דנַאה רעד טימ|

 וצ עינַאמ ַא סיּפע טַאהעג טָאה ָאקעבָאנַאק רעגיזָאדרעד

 יי ,טולּפ ןעסיגרעפ וצ ,תוגירה
 סָאד ףרַאדעּב טייל ענױזַא ןופ גנורהיפנָא רעד רעטנוא ןוא

 ,סעקינשזרַאטַאק יד ןופ "גנוגעלפיוא עשילַארָאמ , יד ןעמוקרָאפ-

 ,עגרַאטַאק רעד ןופ לרוג רעד טגיל דגעה ערעייז ןיא

 ?עטמַאעּב עשיגילַאֿכַאס יד ןעקוק טרָאפ סָאװ רעּבָא--
 -צֹּב ןעמעװ ןופ ,ןעסיוו רעהירפ רעּבָא ךָאד ןעמ ףרַאדעּב

 -עּב עגיזָאדיד ןופ טנעגניטנַאק רעד לעטנהעצ ןייג ףיוא טהעטש

 ,עטמָא
 ףיוא טנעגעגעּב ּבָאה ךיא סָאװ ,רעטמַאעּב רעטשרע רעד

 ןעועג ךָאנ רימ ןיא סָאװ ,ב א רעגיא ןעװעג זיא ,ןילַאכַאט
 ,עװקסָאמ ןופ טגַאקעּב

 ּבָאה ,קסװָאקַאסרָאק וצ עלעפישפמַאד א ףיוא ןערהָאפעגוצ
 -יה ַא טימ לעצלעּפ ַא ןיא ןעשנעמ א ןעפַאה ןיא ןהעורעד ךיא

 יז טימ טעפוטעג ,ןעירשעג טָאה רע ,קיגװַאנישט א ןופ לעש-

 =ינשורָאטַאק הנחמ ַא רַאפ ךעלטרעװ ע'סואמ ןעטָאשעג ןוא סיפ
 רע סָאד ויא עשז-.ןיוש ?,3 וא ,ךיז טכַאד ! סעק

 יא ןעפרָאװעג ךיז רימ ןעּבָאה ,ןהעזעג טשינ גנַאל ךיז
 | ,ולֲאה ן'פיוא רעדנַא

 ? ןילַאֿפַאס ףיוא ?ָאד ?רד--
 'ה ךיז טָאה-- -?ןהעז וצ טגיימעג ףךימ וטסָאװ ראו ןוא--

 ,טכאלשגרש נאגופ
 7 רע ןיא ,טכיל ןופ דָאװַאזא סאהעג לָאמַא טָאה .ג 'ה



 / .עטירעטָארָאד ,ח 89

 .=בוטייצ יירד ןעּבעגעגסױרַא רע טָאװ .ךָאנרעד .ןערָאװַאג טריניא
 ף'װָאנישַא טימ ןערהָאפוצ ןעוועג-ןיכמ ךיז ;ּפַאלק ןייא טימ ןעג

 "עג ךיז ,וַאטסירּפ-יָאװָאנַאטס ַא ןעועג ;עיצידעפסקע רעד ןיא
 ףַאמ ןעסעזעג גנַאל זיא ןוא רעּביײװ ייוצ ןעּבָאה רַאּפ טּפשמ
 .ןעלַאדנַאקס ןוא ןעוועשוּב

 .עמרוט ַא ןופ קינלַאשטַאנ ַא רע זיא ןילָאכַאס ףיוא
 'אוַא טימ שנעמ ַאזַא סָאװ ,ןעלעטשרָאפ ךיז רתיא טנָאק = |

 -גָא ָאד ןָאק טייקכילצעזעג ןעגעװ תוגשה ענױזַא טימ ןוא רוטַאנ
 .טשינ טכער םוש ןייק טָאה סָאװ ,גנורעקלעפעּב א ןעשיווצ ןעֿכַאמ

 ףימ טָאה--! רעהַא טרהָאּפ רעװ ! רעהַא טמוק רעװ ןוא--
 .ףרַאדעּב ןעמ ואוו ,ָאד--.טונימ רעגיצרעהנעּפָא'נַא ןיא טגָאזעג .ּב
 רעכערברעפ םעד ןעלדנַאװרעפ ,ןעשנעמ םעד ןעּבױהפױא תמאב
 -עּב יד ןעּבָאה ןעמ ףרַאדעּב ָאד ,טסינָאלָאק ןעכילרהע'נַא ןיא

 םרשו עלַא ןעגעז רימ ? רעהַא טרהָאפ רעװ רעּבָא .ןעשנעמ עטס
 סלַא רעהַא ןעמוקעג ןענעז רימ סָאװ ,טוג ךָאנ :ןײרּפ ןייא
 סָאװ ,ךיא יװ ,ןעשנעמ ענױזַא רעהַא ןערהָאפ סע ,סעקיגװַאנישש
 -יזַא סָאװ ,טוג ךָאנ .טגיוטעג טשיגרָאג ֹוצ דנַאלסור ןיא ןעּבָאה
 "צג ןָאק ןעמ .,.ןעגָאלש ךיז שטָאֿכ ןענָאק ,ךיא יװ ,ןעשנעמ ענ
 ...פַאלק ַא ןעּב

 ירא יװַא יו ,טלהעצרעד שירעמהירעּב ןײלַא רימ טָאה רע
 | .ןערוטַאנ עשירעֿפערּברעּפ יד 'סיוא-טרעטעג,

 ברא .רענָאיציזָאּטָא'נַא ,רעזַאקװַאק ַא רימ טגנערג ןעמ--
 ךופ רע טגנירּפש ,'ןיא תמא רעד יװ, יװַא טשינ סעפע זיא'ס
 ןהָא ,ךיא ןוא .טאהעג-ארומ םהיא ראפ ןעּבָאה עלַא .טיױה רעד
 ..לָאמַאכָאנ ןוא ,ןהייצ יד ןיא לָאמ ןייא ,רעטרעוװ םוש

 יב 'ה ם'נופ "?ײרעקינלַאשטַאנ, ןימ ַאזַא ןופ עטֿכישעג יד

 .םהיא רַאֿפ ןוא עגרָאטַאק רעד רַאפ עגירעיורט ַא רהעז ןעוועג זיא

 -עמונעג ראפ טכירעג םוצ ןערָאװעג ןעגיוצעגוצ זיא .ּב 'ה ,ךיוא

 --רָאטַאק ַא ןעסימשעג טָאה רע סָאװ ,םעד ראפ ןוא רעדלעג עג

 :ףָארטשבייל ןופ טיירפעּב ךילצעזעג זיא סָאװ ,רעקיטּפעליּפע-קינשז

 ,טייהקנארק ןייז ּבילוצ
 0 עזעג טרָאװ סָאד ןעװ ,ןרעדנואװ וצ סָאװ ךיז .ָאטשינ
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 רפ טדד ש צה טז

 ןופ טײל עניװַא סױוַא-טגנערפ ,טגהָאמרעד ןיױש בָאה ךיא יװ

 | יעגושמ שממ ייז טֿכַאמ ,םילַּפ יד

 ,קינשזרַאטַאק רעד טנחָאמרעד--..ץעזעג--
 : ףיש ף פי : 5 א

 קינװַאנישט רעד טצטוט--! רימ וטסעװ ןעװעטנב !ַא--

 ,סיפ יד טימ
= 
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 ,סעקשטַאט וצ טדימשעגוצ ,טעקיגשזרָאטַאק

 .ַאס ףיוא סָאװ ,ףיורעד ןרעדנואוו וצ סָאװ ךיוא ךיז ָאטשיג
 =וה, טרָאװ סָאד יװ ,טרָאװלעדיז רעסערג ןייק ָאטשינ זיא ןילַאֿפ
 ."רעגַאמ

 ףדרע רענילַאכַאס ַא טימ טסעומשעג רימ ןעבָאה לָאמנייא



 שטיועשָארָטד יה | קי

 ,םיריױטקָאד עגיטרָאד יד ןופ םענייא ןעגעוו רעטסעמ
 ,רעטסעמדרע רעד ןעפורעגנָא ךיז טָאה--| שנעמ רענַאמוה ַא--
 ,רהָאװ טשינ--,ךיא יװ ױזַא טֿכַארט רעכלעוו ,ןעשנעמ ַא ןענופעג ּבָאה ךיא סָאװ ,טהערפרעד ךימ ךיא ּבָאה--! טָא ,טָא-

 !שנעמ רענַאמוה ַא ךילקריוו
 ,שינַאמוה ץלַא וצ ךיז טהיצעּב ! רענַאמוה ַא ! גיטכיר--

 ללכב {עגרָאטַאק רעד טימ ןהעגעּב יװַא ךיז ןעמ ןָאק יצ רעּבָא
 ,עקטַאמש ַא רָאנ ,שנעמ ןייק טשינ סָאד זיא

 .ןעֿכַארּפש ענעדישרעפ ףיוא ןעדייר רימ
 טגנילק טרָאװ עגיזָאדסָאד !שינַאמוה ץלַא וצ ךיז טהיצעּב

 לייוו ,גנוגידלושעּב רעּבלַאװה טימ ןוא גנוטכַארעפ רעּבלַאה טימי
 ,טָאד יװ גנוגידלושעּב ערעֿכילקערש ןייק ָאטשינ זיא קינווָאנישט ןעשיגילַאֿכַאס א רַאפ ןוא ,?עגרָאטַאק יד טזָאלוצ; שנעמ רעד
 ,שינַאמוה ךיז טהיצעּב רע זַא

 ,טייל עטוג עגיזָאדיד ךיז ןרעפטנערעפ--'} רענַאמוה, ַא סיּפע ןיִּב ךיא זַא ,ןעמונעג סָאד ייז ןעּבָאה ןענַאװ ןופ--
 .לשװ טימ ,קינװָאנשט רעטשרע רעד ןעװעג זיא .1 'ה

 יז ןעפערט וצ ןעועג טרעשעּב זיא רימ ןעכלעו טימ ,קינװָאנ .ישט רעטצעל רעד ,ןילַאכַאס ףיוא טנעגעגעּב ךימ ּבָאה ךיא ןעֿפ
 זיא רימ וצ .ּפ 'ה ןעװעג ןיא ,ןילַאכַאס ןופ ןערהָאפבָא ן'ראמ
 | ;בייוו ןייז ןעמוקעג

 רעד ףױא ןעמהענ ךיוא זנוא| לָאז ןעמ ךיז ,טערַאטס-- }
 ,קָאטסָאװידַאלװ ןייק ףיש רעשינָאּפַא"

 ?קעװַא ןעד טרהָאפ רהיא--
 ,עלעטש רעד ןופ טגָאזעגּבָא ןַאמ םעד טָאה ןעמ--
 | ? סָאװרַאפ--
 טיײקשירַאנ ַא ןָאהטעג--
 - ?טרָאפ סָאװ--
 ,טגידלושפמ רע טרעװ טציא ,טגיטלַאװגרעֿפ ףלעדיימ ַא--
 -יד יב ךױה ןעהעטש תוגשה עשילַארָאמ יד ליפיוו ףיוא

 .'נֲח ,לַאפ ןעגידנעגלָאּפ םעד ןופ ןהעז ןעמ ןק ,טייל עגיזַאד
 יו טקוקעּב טָאה ,ןילַאֿכַאס טֿכװעב טָאה סָאװ ,ןָאזרעּפ עלעיציפא
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 , קסװָארדנַאסקעלַא ןיא עמרוט ןופ סרעצרַאק

 .עג ךיז רע טָאה-?טפ;רטשעה ךיד ןעמ טָאװ סָאװרַאפ--
 יד ןיא ןעסעזעג ןעגעג .ָאװ ,עגנעי-יד ןופ םעניא וצ טדנעו
 | ,סרעצרַאק

 עי

 לי עס לבב
 2 שי 2 עט

 א יא

 עקצ

 טרימשעג טרשו קינשזרָאטַאק רעד 8
 .רעד לָאז רע ,ןעסייהעג םהיא םָאה ךיא ,ידופ הטב םהיא .ײװא ןיא סש1-- ! .טײלגעב םהיא טָאה סָאװ ,ץטיטי .טנ.ףליהעג םעד טגערּפעג רָא טטה ; לג = 2 8 ג | ער / טאה--/ תמא סָאד ז"ש-- ןילה ןייק ןייז טלָאװעג טשיג ּבָאה ךיא קי" 8 =
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 ,טשינ ליה ,טשינ רע טגלָאפ ,ןילּת ַא ןופ סעיצקנופ יד ןעליפ
 -רעלקעגפיוא ערהיא טימ טנַאקעּב זיא סָאװ ,"ןָאזרעּפ, יד

 ,טפַאגרעפ ןהעטש ןעּבילּבעג שממ ןיא ,ןעעדיא עשינַאמוה ןוא עס
 טָאה רע סָאװ ,רַאפרעד ןעשנעמ ַא טפָארטשעּב רהיא ? יוו--

 ןייק ןײז טשינ ליװ רע ליײװ !ןעגנוגײנ עטוג ןעזיװעגסױרַא
 טוהט רהיא סָאװ ,שטָאכ רהיא טהעטשרעפ !ןילּת

 ףיא בָאה ,טלעק ןופ רענעמונעגכרוד ַא ,רענערהָארפױעד ַא :
 .רָאק ם'ניא םיהַא טרהעקעגמוא ,דגעװָא ןיא טעּפש ,לָאמנייא ךימ
 - ,טסָאּפ ןעקסווָאקַאס

 ,טמירַאװרעד ךימ טלָאװ ךיא !טּפַאנש עלעזעלגַא ,ןַא--
 - ,עט'תיבה-לעּב יד טגָאזעג טָאה-- ,ָאטשינ זיא ןעפנָארּב ןייק--

 ,ןעפיוק ןָאק ןעמ רעּבָא--,טניואוועג ּבָאה ךיא ואוו
 =רעפ ךָאד ןיא ?רנָאפ, רעד ?ןעגירק טציא וטסעװ ואוו--

 7 |  .טֿפַאמ
 ..,םייּב ןעגירק ןָאק ןעמ--
 ,קינװָאנישט ַא ןופ עילימַאפ ַא ןעפורעגנָא טָאה יז
 ?ןעפנָארּב טימ ןעד טלעדנַאה רע--

 .רָאטַאק יד ןופ ,עקטעמַאמ ײקַאל ןייז רָאנ ,רע טשינ--
 טימ טלעדנאה עקטעמַאמ :סנײאצלַא ןיא סָאד רעֹּבָא ,סעקינשז
 ,ןעפנָארּב ןייז

  ,ןעּבױלג טשינ טרָאװ ןייא ןייק ןעמ רָאט ןילַאכַאס ףיוא
  ,ןעגױא ענעגיא יד טימ ןעגייצרעּביא ץלַא ןיא ךיז זומ ןעמ
 לעטיה א ןּוא טַאלַאֿפ ןעשיטנַאטסערַא'נַא ןָאהטעגנָא ךיא  ּבָאה
 -ילעַּב עניימ ייּב טייּברַא סָאװ ,טסינָאלָאק ַא טימ ןעמַאוצ ןוא
 ,ןעפנָארּב ךָאנ קעווא ךיא ןיּב ,םיּתּב

 רעד .ןעטמַאעּב ןופ זױה םעד וצ ןעמוקעגוצ ןענעז רימ
 ,םינמס עסיװעג טימ רעטסנעפ ןיא טּפַאלקעגנָא טָאה טסינָאלָאק
 טָאה עקטעמַאמ רעטָאט רעד ןוא ריחט יד טנעפעעג ךיז טָאה סע
 | | ,ןעזיוועּב ךיז

 { רהיא טפרַאד סָאװ --
 ,לעסּפענש ַא -- |

 ןוא טגערפעג עקטעמַאמ טָאה -- !רעד ויא רעװ ןוא --|
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 .שקוקעגנָא קרַאטש ךימ
 ,רעגַײמ .רבח א --
 ירא ןעגנַאל א ןהעורעד רעטטסניפרעדניא טָאה עקטעמַאמ

 } .טגיה רעב ךיז רע טָאה ,ץיּפש 8 טימ לעטיה ַא ןוא טַאלַאֿכ ןעשיטנַאטס
 צ*

 7 ר בי

 ו 0 וע תנא 0 יו
 א 4 יש א יב יה

 : 00 : טו
 : מב

 אהא ע2ל -טטטסקיהח

 ,קוגטזרעטאק םענעפאלטנט'נַא טידתיֿפ ןעמ

 ,דלאב --+
 + ןעפנָארּב לעשעלפ 8 ןעגָארטעגטױרא טָאה רע

 ,לבוח ?יווצ ---

 םימ רעסַאװ : רעגיד'תושלח א ןעװעג ןיא ןעמנַארּפ רעד
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 ,טשימעגנעמַאזוצ טריּפס
 .ישט ןעגיזָאדמעד טיזיוו ַא טֿכַאמעג ךיא ּבָאה ןעגרָאמ ףיוא

 ןייז ןעגעו טגערפעגרעדנַאופ שּביה םהיא ּבָאה ךיא ,קינוװָאנ
 ןיא ןוא גנונױאוו ןייז ןעזייװ רימ לָאז רע ,ןעטעּבעג ,ןעּבעל
 -עלפ ענױזַא ןופ עײרעטַאּב עצנַאג א ןהעזעג ךיא ּבָאה רעמיצפָאלש
 .טפיוקעג ןעטכענ ּבָאה ךיא סָאװ ,רעש

 -- !לסַאּפַאז לעקיטש א טימ ןעגעווטסעדנופ טּבעל רהיא --
 ,ןָאהטעג לעֿכײמש ַא ךיא ּבָאה

 ,עטנַאקעּב ןײרַא לָאמַא ןעמוק סע ,רהיא טסייװ טָא --
 .טסעג יד רַאפ סע ךיא טלַאה ,דניירפ

 טגָאזעגּבָא קינװָאנישט רעגיזָאדרעד זיא םורַא רהָאי ַא ןיא
 -רעפ טגעלפ רע סָאװ ,רַאפרעד יקַאט ןוא לעטש ןייז ןופ ןַערָאװעג
 ןעמ זַא .סעקיגשזרָאטַאק יד ןוא ןעטסינָאלָאק יד ןעטנָארּב ןעפיוק
 טרעװ ןילַאכַאס ףיוא --- "דנָאפ, ןופ רעכיּב יד טרילָארטנָאק טָאה

 מ'ניא רעסיוא ,ןעּפנַארּב ןייק טפיוקרעפ טשינ ץעגרע ןיא לעיציפָא |
 -סױרַא ךיז טָאה--"דנָאט-סָאיצַאזינָאלָאק-סגנוריגער, ם'נופ ּבלעוועג
 רעמהענּבָא רעסיורג ַאזַא זיא קינװָאנישט רעגיזָאדרעד זַא ,ןעזיוועג
 טריפס ןעגיזָאדמעד טימ ,םהיא טימ טלָאװ ןעמ זַא ,טריפס ןופ
 ,ךייט ןעצנַאג ַא ןעכָאקּפױא טנָאקעג

 -.1 טפיוקעגנא ךעלֿכלעּפנעריײכט ךס ַא סיּפע רהיא טָאה --
 -ייו ערעייז ןוא סעקינװָאנישט יד ןילַאכַאס ףיא ךימ ןעגערפ
 !ךַאז ענדָאמ ַא טָא ! טשינרָאג טפיוק רהיא--.רעּב

 -יטש עגיצנייא סָאד טעמּכ ןיא ןעריײכט ףיױא דגַאי רעד
 ןעּבעל ןעגירעגנוה רעיײז ןיא ןעטסינָאלָאק יד ייּב הסנרּפ לעק
 עגיזָאדיד ףיוא ךילנהעװעג ןעפיוק סעקיגוװוָאנישט ה"ה יד ןוא
 ,סעיצנַאטיװק רַאפ ךעלכלעפ

 .ה .ד ,סַאלק ןעיירפ םוצ ןרעהעג סָאװ ,עגינעי-יד זיולּב
 -יש רעּבָא ,טריּפס ןוא ןעפנָארּב ןעפיוק ןעגעמ סעקינװָאנישט יד
 -יוק , ַא טימ--ןעליוו יז ןעמעװ ייז ןענָאק ןעפנָארּב ןעפיוק ןעק
 ?ּףלעטעצ, ַא טימ ,"עיצנַאט

 רעדָא) ןעפנָארּב שַאלפ ַא דנָאפ ןופ ןעּבעגסױרַא טעּב ךיא ,
 ,"רעד ןוא רעד ,רימ רַאפ (טריּפס



 2 .ןילַאֿכַצּפ

 סָאד ליפיו ,ןעּבעגסױרַא ןעמ ןעק סעיצנַאטיװק ענױזַא
 יב רַאבגנַאג רהעז ןענעז סעיצנאטיװק עגזָאדיד ,טסולג ץרַאה

 .נָא גיטרַאסיורג ןעניד ןוא ןעטסינָאלָאק ןוא סעקיגשזרָאטַאק יד
 ַא ךילנהעוהעג זיא עיצנַאטיװק ַא ןופ טרעװ רעד .דלעג טָאטש
 ,ןעפיק וצ טכער ןימ ַא זיא סָאד--עיצנַאטיװק ַא .לעברעק ּבלַאה
 -נָארּב שַאלּפ ַא ןעפיוקוצסיוא ,--ןילַאֿכַאס ףיוא טגָאז ןעמ יװ רָעדָא
 ןעפױוק סע :ךיז ןעשיוצ טפיוקרעפ טרעװ טכער סָאד טָא .,"ןעפ

 ולימא ןעמ טעּב ןילַאֿכַאס ףיוא ,סעקינשזרָאטַאק ןוא ןעטסינָאלָאק
 :רעגייטש ןימ ַאזַא ףיױא הבדנ ַא

 !רסח םעד סױרַא רימ טזייוו !עידָארָאגַאלגָאקַאסיװ עשַאוו--
 !עיצנַאטיװק ַא ןָא-טביירש

 =יווק טימ ! ןעטסינָאלָאק יד ןעלהָאצ סעקינװָאנישט ה"ה יד
 -וקעּב ןפוא ַאזַא ףיוא ,לעֿכלעפ-ןעריײֿכט ַא :סרוק רעד .סעיצנַאט

 ןוא ךעלכלעפ עגיזָאדיד טסיזמוא ןיטולחל סעקינװַאנישט יד ןעמ
 א לּבור עּבלַאה וצ סעיצנַאטיװק יד ןעפיוקרעפ ןעטסינָאלַאק יד
 ,סּפַאנש ןעפיוק ןעליוװ סָאװ ,עגינעי-יד קיטש

 .ןילַאֿכַאס ףױא ךעלֿכלעפ ןייק טשינ רעגייק טפיוק שרעדנַא
 ?ךעלכלעפ טטסיזמוא ,סע טסייה ,רהיא טמוקעּב--

 ףעד ףױא דלעג טמוקעב רע רעּבָא ,טסיזמוא םוקעג ךיא--
 ,עיצנַאטיװק

 םינּפל רָאנ ןענעז ןעטַאטשקרעװ עשינילַאכַאס יד ,סיועג--
 ,טכעלש טשינרָאג ייז ןעטיײּברַא ,ןעלעוו לָאז ןעמ זַא רעּבָא ,ןעגעוו
 ַא רָאנ טיג רהיא ? א ייּב לשוַאּפיקע סָאד ןהעועג רהיא טָאה
 =ַאֿכַאס יד טכַאמעג ןלַא ןעּבָאה סָאד ?טנױאו .א ַאזַא יװ ,קוק
 בָאלװ ןיא טלחעצרעד ךָאנ רימ ןעמ טָאה--!ןעטַאטשקרעװ עשיניל
 ,קָאטסָאװיד

 קעװַא ןיוש ןיא יז רעּבָא ,טייצ ענעדלָאג ַא ןעוועג ,ָאי--
 -נעגעלעג רעד ייּב טנהָאמרעד ץפיז ַא טימ טָאה--!טייצ עגיזָאדיד
 .גוא ןיא טײּברַאעג טָאה ןעמ--,עמרוט ַא ןופ לעטירטָאמס ַא טייה
 ריז ןעשיוצ .טײּברַאעג טוג לָאמלײט ןוא ןעטאטשקרעװ ערעז
 -גייא ןעמ טָאה טציא רעּבָא ,ןעשנעמ ענעדישרעפ ןהרַאּפ ןענעז
 ךעמ טָאה רערילָארטנַאק ?.רעילָארטנָאק ןעשיטקַאפ,ַא טרחיפעג
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 -װ :ןענעכערסױא ןייא ןיא ןעטלַאה ייז ןוא טקישעגנָא רעהַא
 ,קעװַא ןיא לָאירעטַאמ לימיו ,טײּברַאעג ןעמ טָאה העש ליפ
 -נהעוועג ,ונ .ַאנזַאק ףיוא זיולּב ןעטַאטשקרעװ יד ןעטייּברַא סיא
 יז זַא רעּבָא ,ןעכַאמ סיֿפע ךיוא ייז ןעמ טסײה ךיז רַאפ ,ךיל
 ,טשיב ןיוש סָאד - ןעפיקרעפ םוצ ןעטײברַאטױא סיפע ןעלָאז
 ,אלימ ,ונ !גָאט רעגיטכענ ַא

 ןעבעגעג ,טדיײלקעג ,טכושעג ייז טָאה ַאנוַאק .טוג ,ונ --
 רעבָא ייז ןעגעלפ ,טײּברַאעג ךייא רַאפ ןעּבָאה יז ךוא ןעסע וצ
 ? ןעמוקעּב סיּפע ךייַא ןופ

 רָאפ סנײאצלַא טשינ ןעד םהיא ןיא !סָאװרַאפ ?ייז --
 } רימ רַאפ יצ ,ַאנַאק רַאפ יצ :סיּברַא רע ןעפעוװ

 ףיוא ,ךַאז א ךָאנ ןעּבעגוצ ךָאנ ןעמ ףרַאדעּב םעלַא םעד וצ
 ףיוא ןעיורפ ןעמהענ וצ גחנמ רעד טיירּפשרעפ רהעז ןיא ןילַאכַאס
 ,ּבוטש ןיא ןענידעּב וצ

 ןיא ,זיירק ןעקסווָארדנַאסקעלַא ןיא סעקנַאשזרָאטַאק 260 ן= |
 -ןיא, סלָא טנעכייצרעפ ןעװעג טפלעה ַא טקנופ זיא ,1804 רהָאי
 ,סעקיגװַאנישש ה"ה יד ייּב ןעטסניד ?ענלעצ

 -ףעפ רחיא טעװ ,טכַארטעּב ןיא ןעמהענ סע טעװ רהיא זַא
 יד ןיא ןעּבָאה טשינ ןענָאק סעקינוװָאנשט ה"ה יד זַא ,ןהעטש
 ןעכלעו ןעגעװ "שזיטסערּפ, םענעי עגרָאטַאק רעד ןופ ןעגיוא
 וי ,סעקינװָאנישט ה"ה יד יװַא ןרעדור סע

 טגָאלקעג רימ טָאה -ןםידש עֿכילקערש ןענעז סָאד --
 -װָאקיר רעד ןופ לעטיוטָאמסיףליהעג רעד עגרָאטַאק רעד ףיוא
 ,ןעלעטשרָאּפ ךייא טנָאק רהיא !ץרא-ךרד םוש ןייק--.עמרוט רעקסי
 רהיא !רימ טימ טשינ ןעמ טדער "וד ףױא, יװ שרעדנַא זַא
 ?טרעהעג ןײלַא ךָאד טָאה

 ןופ ,געלפ ךיא סָאװ ,עמרוט ַא ןופ ךוזעּב רעטשרע רעד
 טגעלפ ,לעטירטָאמס ן'טימ ןעמַאזוצ ןעכַאמ ,ןעגעו טייקֿבילפעה
 ,קורדנייא ןערעווש א ןעזָאלרעּביא דימּת רימ ףיוא

 .וא יד ןיא םהיא רַאפ ,ייּברעד ןעגעלפ סעקינשזרָאטַאק יד
 א ךעלציּפש עלַא ץנייז ןופ ?טֿכירעּב ַא, רימ ןעּבעגּבָא ,ןעג
 | ; רהיא טריטסעטָארּפ טסיזמוא ,םישצמ
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 נה טָאד ןָא טָאה סָאד ! ָאװטסלַאשטַאנ ןייק טשינ ךָאד ןיּב ךיא .רעּצָא--
 ,רימ וצ טשיצ-

 !עידָארָאגַאלּכָאקַאסיװ עשַאװ ,ןערעה טזומ רתיא ,ןיינ--
 -געמ םעד ןעטײברַאעּב לָאמ ןייא יט ןעגעלפ יז ןוא

 ,סרעייז ןעּבעל עצנַאג סָאד ןעגנַאהעגּבָא ויא סע ןעֿבלעװ ןופ ,ןעש-
 -רעװ יד רַאֿפ ןרעמיק טשינ רהָאה א יז ןעגעלט ןוא ,לרוג רעד

 םהיא גידנעלדיז ,ליומ ךופ ןעפרַאװסױרַא ןעגעלפ ייז סָאװ ,רעט
 ,טהעטש טלעװ יד סָאװ ףױא

 סופ ןייא ןופ ךיז טגעװעּב לעטיױטַאמס רעמירא רעד
 .ןעלהיוק עסייה ףיוא ןהעטש טלָאװ רע יװ טקנוּפ ,ןעסייווצ ן'פיוא-

 !ןייא טעּב ךיא ,טמוק--
 עגיזָאדיד טימ רעדנַאנוּפ ךיז רע טלהָשצ ,ןייז ןָאק ,ךָאנרעד = -

 -לַאהוצפיוא ןעלטימ עלַא יד טציא ןעמהעגנָא רעבָא ,רענָאז-תמא

 ,ךיז רע טמעש--ןעשנעמ ןעגיטייזא רַאֿפ "שזיטסערּפ םעד ןעט
 ?ייז ןרעפטנע ןוא

 -אק רעד סָאװ ,ץלא תעשּב ,ןרעפטנע ייז רע ןָאק סָאװ

 ןופ זה א ןיא טרעהעג גנַאל טשינ ךיא ּבָאה ,טגָאז קינשזרָאט
 ןעדעי ןיא ענעגייא סָאד רעה ךיא ןוא קינװָאגשט 8 םענייא
 - ירא רָאנ םוק ךיא ראו ,זיוח

 -רעפ ךעלקינװָאנישט עשינילַאֿכַאס עקששיגיילק יד טא ןעוו
 ךוא יז עגרָאטַאק יד טָאה ,עגרָאטַאק יד ןעטֿכַארעּפ ןוא ןעטַאה
 ,טיוט םעד יװ ,טגייּפ-

 ךעלקינװָאנישט עשינילַאֿכַאס יד טגניװצ סָאד טא יקַאט ןוא
 טָאװ ,עגרָאטַאק רעד ןופ טייװ ןוא גיטכיזרָאפ ךיז ןעטלַאה וצ
 ןעגיטּפעשעּב ןױלּב ךיז ןעזומ יז } גנוטֿפַארעפ ןוא סָאה לוט זיא
 גנוגדרָא עכילרעניא עצנַאג יד ןוא ןעכַאו עכילטפַאשטריװ טימ

 ךנעה יד ףיױא רעּביא ןעצנַאגניא יז ןעוָאל עגרָאטאק רעד ןופ
 -גטק-טשיג ע'ּתמא יד יקַאט ןענעז סָאװ ,סעלעטַאריזדַאג יד ןוּפ
 ,?עגרָאטַאק רעד ןופ םיתנת-ילעב, עטרילַארש

 - טיי ףיוא טלייטעג ןערעװ סעקינווָאגישט עי לָאכַ 1
 ,"ןענָארלַאשט / רעדָא עשילַאקישברעטניה ,עשיריביט :טעירא געטַאק

 טא ,ץגיױזַא ףיוא ךיוא ןוא ,סעקינשורָאטַאק יד יז ןעפור סע לז



 - .שטירעטַארָאד ,ח - 202

 /  .דנַאלסור ןופ ןעמוקעג ןענעז

 .=ישט סלַא ןעמוק סָאװ ,רעילַאקיטּברעטניה ,"סעגָאדלַאשט, יי

 ןעּבָאה יז זַא ,ןײלַא ךיז ןעגעוו ןעגָאז ,ןילַאכַאס ףוא טעקינװָאנ

 ,"עגרָאטַאק ףיוא טעװעדָאהעגפיוא , ךיז

 ןײלַא ךימ ּבָאה ךיא ! ןערַאנ טשינ וטסעװ ,רעדורּב .,ךימ--|

 ץלָאטש טימ ךיז ןופ טדער--!טערַאנ יד .רעטנוא טעװעדָאהעגסױא

 ,לעטירטָאמס ַא ןָאדלַאשט ַא

 ןיא רעדָא ןעטייוװצ ןיא--טייל-עמרוט סָאד ןענעז בור-יּפ-לע

 =רָאטַאק ַא ןופ לעטירטָאמט ַא ןעוועג זיא עדייז רעד ,רוד ןעטירד

 ,לעטיױטָאמס ַא ךיוא זיא עטַאט רעד ,עמרוט-עג

 ײדגיק ןופ ךָאנ ןעסעגעגנייא רימ ךיז טָאה עגרָאטַאק יד--

 ךימ טעװ עגרָאטַאק יד !קינשזרָאטַאק ַא ןיײלַא ןיּב ךיא .ןָא זייוו

 -דנעה עסיײװ טימ ל'צירּפ ןייק טשינ ןיּב ךיא ! ןערַאנּבָא טשינ

 -לַאשט יד ךיז ןעמהירעּב---! דנַאלסױר ןופ טמוק סָאװ ,ךעלעט

 | יי .סענָאד

 סעומש ַא ןיא ,רהיא טלָאװ  ,םרָאּפינוא יד טשינ ןעוו ןוא |

 ןעמעװ טימ טסואועג טשיג ןפוא-ןיאב ,ןױשרַאּפ ןימ ַאזַא טימ

 ,קינװָאנישט ַא טימ יצ ,קינשזרָאטַאק ַא טימ יצ ,טדער והיא

 3 ןושל-עגרָאטַאק םענֶעגייא םעד ףיוא ךיוא טדער רֶע םורָאװ

 ,החלצה טָאטשנָא--"טרַאפ , ,ןע'גרה'רעד טָאטשנָא -- "ןעהיינ-וצ,

 יװ .זַא .א רעסעמ ַא--"קילושז ,/ ,קילג

 ,(ןערַאנּבָא) דרָאּבַא ןעהיינוצ טלָאװעג טושּפ טָאה רע-- |

 יד ןערהיפקעװַא טעװ רעגעי זַא ,טָאהעג-ארומ טָאה רע רעּבָא

 ן'טימ טהיא טָאה ןוא ןעמּונעג רע טָאה ,ונ .(ן'רסמ) עקשטַאט

 !טַאהעג טרַאפ ַאוַא ןיוש טָאה רענעי ,טהיינעגוצ קילושז

 8 יצ ,קינשזרָאטַאק ַא יצ ,טדער סע רעו ,ָאד טפערט ,ונ

 ןופ רענייא טדער ױזַא רעּבָא ,"סענָאדלַאשט , יד ןופ קינװַאנישט

 , .סעלעטירטָאמס-עמרוט יד

 רעד ןופ ןעגנוניימ יד ייט ,ןענימרעט יד  ייס ןעּבָאה ייז

 | .עגרָאטַאק

 לעזניא יד ןענדרָאוצניײא ןיז ןעמהָענ טייל עניױזַא תעשּב |

 ףיגע רעד יו ,רעטֿכעלעג שיטייל ןיולב סױרַא-טמוק ,ןילַאכַאס ,
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 םַעד ןעּבָארגעג ןעבָאה סָאװ ,סעיטרַאּש עדייב או ,לענוט ן'טימ
 ,ןעטיז ענעדישרעפ ןיא ןעגנַאגעגרעדנַאפ ךיז ןענענ ,גרַאב
 ןעטייּברא עשירָאנָא יד ןופ ןעקערש יד יװ רעדָא

 .תעשּב ,ןעמוקסױרַא טשינרָאג ןָאק ךַאו רעדנַא ןייק ןוא
 .על ןיא לָאמניײק ןעכָאה סָאװ ,ןטשנעמ ,רעילַאקיַאּב-רעטניה יד
 סָאװ ,טשינ ןעסייװ ןוא געװ-ײסָאש ַא וליפא ןהעזעג טשינ ןעּב
 ,גרַאּב א ןיא געװ ַא ןערהיפוצֿכרוד ךיז ןעמהעג ,סניזַא זיא סָאד

 ןערָאװעג טעװעדָאװעגסױא ןענעז סָאװ ,?סענָאדלַאשט, יד
 ךופ סעקיגוָאנשט יד יּבגל ךיז ןעלהיפ ,ץגרָאטַאק רעד ףיוא
 ךיז ןעגיטפעשעּב ייז ,ןילַאֿכַאס ףיוא טוג טנעכייצעגסיוא ,דנַאלסור
 טשיגרָאג ןעגדרָאניא ךיז ןענָאק ןוא טּפַאשטריװ רעד טימ
 ,טֿבעלש

 -- ,ןָאדלַאשט ַא ךיז טמהירעב--! ןעזוּברַא וליּפא ּבָאה ךיא--
 !עלעטקעטש לעקיטש ַא טֿפַאמעג רימ ןעּבָאה סעקינשזרָאטַאק יד

 ןעמהירעּב גידנעטש ךיז ליוו לעטירטָאמס-"ןָאדלַאשט, רעד
 .םדוק ךייא רע טרהיפ ,"ןעסטֿפעוהטפױא , ענייז טימ ךייא רַאפ
 ךייא רע טֿכַאמ ךָאנרעד ןוא גנוניױאו עגעגייא ןייז ןעזייוו לּכ
 ,סעקינװָאנישט ערעדנַא יד ןופ ןעגנוניואו יד ףיוא םַאזקרעמפיוא

 ,רתיא טהעז !טיּבעגסױא ןײלַא ךָאד ךיא ּבָאה ץלַא סָאד--
 רַאפ סָאװ ?ַאה !טכַאמעג רימ ּבָאה ךיא ןעצַאלַאּפ א רַאפ סָאװ
 ! ןעטייקכילמעווקעב א

 .סעקינװַאנישט יד טגרָאזעּב רָאנ ךָאד ןעמ טָאה סָאד-
 3 ךייא ייּב זיא יװ עגרָאטַאק יד ,עגרָאטַאק יד רעּבָש

 !סעלעטַארױדַאג יד ןיוש ןעגרָאז ָאד ?עגרָאטַאק יד--
 טוג יװַא ןענָאק טשינ טעװ רענייק ,לרעטָאפ ,ימ טביולג
 -עב ןעמ ,ןײלַא סעלעטירטָאמס יד יװ ,עגרָאטַאק יד ןענדרָאגײא
 .ײא ןענעז סעלעטַאריזדַאנ עגימ .ןערעטש טשינ רָאנ יײז ףרַאד
 טעװ עגיװַא .סעקינשורָאטַאק ענעזעװעג ןײלַא .עגײא ןיא עג
 .ןערַאג טשינ עגרָאטַאק יד ןיוש

 ןוא טייקגיליװטומ יד ןױש טעװ ןעגנוניימ עניױזַא יב
 -יװ םוש ןייק ןענעגעגעּבנָא טשינ טעלעטַאריזדַאנ יד ןופ תורקפה
 -לַאקיַאּברעטניה עגילָאמַא יד ,סעגָאדלַאשט יד ךצמ דנַאטשרעד
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 ,טייקכילצעזעג ןוא גנונדרָא רַאפ לוש עטכעלש ַא זיא ץניוװָארּפ
 ײװ ,ןענעז ,דנַאלסור ןופ ןעמוק סָאװ ,סעקינװָאנישט יד

 יז סָאװ ,ןעשנעמ ,ס'לומ-םילש ןעשנעמ ,טגָאזעג ןיוש ּבָאה ךיא
 ץלַא וצ ךיז ןעבָאה סָאװ ,ןעגנַאגעג טשינ עלעטש ןייק ףיוא זיא
 -עג ךַאמ ַא ייז ןעּכָאה ,טגױטעג טשינ ךַאז ןייק וצ ןוא טּכאכעג
 ,ילַאכַאס ףיױא טזָאלעג ךיז ןוא דנַאה רעד טימ ץלַא ףיוא ןָאהמ

 ףיז גידנערעהנָא ,רעהַא ןעמוקעג יז ןענעז ףור-יּפ-לע
 סָאד יא ןעקעה ענעפרָאװרעּפ יד ןיא זַא ,תוישעמ ענעדישרעפ
 .אטנַאֿפ טימ רעהַא ןעמוקעג "יז ןעגעז :ןדע-ןגַא שממ ןעבעל
 ןעֿכַאמ ָשד ןָק ןעמ סָאװ ,סנעגעמרעפ עלַאסָאלָאק ןעגעװ סעיז
 סָאװ ,!סעימָאנָאקע , .עסיורג ןעגעוװ ,טיורּב ןעשיטנַאטסערַא ן'פיוא
 יו .זַא .א ןעטקודָארּפ ןעלעטשוצ םייּב ןעכַאמ ָאד ןָאק ןעמ
 ץלַא סָאז .טשױטטנע רעטיב ךיז יז ןעּבָאה ךָאנרעד רעּבָא)
 .סַאמ ַאזַא ןיא טשינ טיי רעּצָא ,ןעֿכַאמ ָאי וליפא ןעמ ןָאק !

 "רעילָארטנָאק רעשיטקַאפ רעד, :טמיױרטעג טָאה ןעמ יװ בָאטש
 ,"וָאנ יד םוטעמוא ןעקור, סעקינװָאגישט-לָארטנָאק יד ,טרעטש

 -ַאט ַא ןופ ןעמ טָאה ןעצונַא רַאפ סָאװ ,ךייא גערפ ךיא--
 --;} עגרָאטַאק רעגיזָאדרעד + ןופ ןעדייל ןופ ,עפעטש רעשינילַאכו
 סָאװ --;גנורעטיברעפ טימ ןרעה עגיזָאדיד ךילנהעוועג ןעגערפ
 יד רֶעֹּבֲא ךָאד ןענעז ?עיסנעּפ עטרעסערגרעפ יד !ןעצונַא רַאפ
 ,ןעייװצ ןיא ,ןעּפַאכ טשינ ךיד טסלָאז וד סָאװ וצ ,ןעטקודָארּפ
 רימ סָאװ !ךעלטסנידרעפ עגיטייז יד ןוא ,.רערעײט ןעיירד ןיא
 ,לטטגידרעפ ַא רימ ךיוא ?סעיצנַאטיװק ףיוא ךעלֿכלעפ יד ןעפיוק
 .היפוצ טסגנערּב ןוא ,טסטײּברַא ,טסטײגרַא ! ןעדייר וצ סָאװ ָאטשיג
 סָאװ ,ענױזַא ,ךילריטַאנ ,ןַאהרַאפ ,ךעלכלעפ לּבור דנעזיוט ַא רַאפ ןער
 רעּבָא ,טכעלש טשינ ןענידרעפ יד ,ןעפנָארּב טימ וצ-ןעלדנַאה
 טנייה ,טֿפירעג םוצ ןערעװ ןעגיוצעגוצ ךָאד ןעמ ןָאק רַאפרעד
 טָאה ןעמ סָאװ ,םעד ןופ .רעגנערטש ןוא רעגנערטש ץלַא זיא
 ַא וטסמהענ ןעבילּבעג טשינ רכז ןייק טנייה זיא ,טגעמעג לָאמַא
 ןיא ןעלהָאצ ךיוא וטספרַאדעּב ,סעצינשורָאטַאק יד ןופ טסניד
 ,הסנכה םוש ןייק ,טהעז רהיא יװ ,ָאטשיג ,אנוַאק

 .השעמ ןעבעל וצ ,ךילריטַאג ,"טכעלש טשינ זיא ןרעדעיפ
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 ,םיוקמ טשיג ןיוש ןערעװ סָאװ ,תומולח עגיױזַא טציא ןענַעז סָאד ףעּבָא ,עמרוט ןיא ןענע םשיגײרַא רעדָא יז ןעסיימשּבק ןעס .יײה ףיז ןעמ ןָאק ?דנַאטשרעדיװ םעניילק א ןופ לָאפ ןיא, סָאװ ,רעטײּברַא ןוא רעניד ךיז ןעּבָאה ,ענוישטשנַאּפ ריב יװ ,הררש
 ןעמ ןוא סעקיּפָאק 20 רַאפ טע'גרה ןעמ :ןעשנעמ ךדטּכ ןעמ טט'גרח ןילַאֿכַאס ףיוא ,רעגגוח ןומ פעק ןעקַאה וצ ןטגנואווצ :עג גנורעקלעפעב עגיוָאריד זיא וצרעד ,סעקינװָאגשט ה"ה עגיז -ָאריד רעטנוא ךיז ןעקערש ,ןערילרעפ וצ סָאװ טשיג טָאה טָאװ ,גנורעקלעפעב רעט'נצבק'רעפ ,רעטלעפליווצרעפ א ןעשיווצ = |

 ןערעװ יװַא טָא ?ףלשג רַאֿפ, טע'גרה רעד טָאה ןעמ א ,טגָאז
 | .רעגנוה בילוצ תודמ יד עילַאק

 ,?קירעטַאמ , ןופ זיולּב ןע'מולח ,סעקיגשורָאטַאק יד יו ,סעקיגװָאגשט ה"ה יד ךיוא ,אנזַאק ןופ ךובשח ץפיוא עילימַאּפ רעד טימ דנַאלסור ןייק ןרחעקמוא ךיז ןעמ געמ טסגיד רהָאי ירד ךאי ןױלּפ :טסניד רהָאי "ירד יד ןעגידגע ךיז ןעלעו סע ןעוו ,ןעטרַאװרעד טשינ ךיז ןענָאק יז ,ןימרעט םעד ןעגידנע רָֹנ טיה לײט רעטסערג רעד
 ! דרע .ףָעד ןיא ןערעװ יז ןָאז ןעקנוזעגנייא ,לעזניא עגיזָאדיד--

 | ,גָאט ַא ןעקעמסיוא גונעּת  סיורג טימ ןוא ןהעטשפיוא רע טגעלפ ןעגרָאמהירפ עלַא .ןעגידנע .ץרַאפ לעדיימ-טוטיטסניא א ַּפ יװ טקנופ ,געט עטגעכײצעגנָא טימ לעװָאט ַא ןעגנַאהעג יא ,טעּב ןעּבענ ,דנַאװ רעד ףוא םהיא ייּב ,ןימרעט ןעגירהעי-יירד ןייז ןעגידנערעפ וצ םישדח ירד ַא ןיולּב ןעבילּברעפ ןענעז סע ןעכלעוו ,קינװָאנישט ַא ייּב טסַאג-וצ ןעוועג ןיּב ךיא !ןע'מולח ןעשנעמ ױזַא יװ ןוא
 .ןעבילּבעג .גיצנייננואייווע--
 ,ץלא ןעּביילּב געט רעגינעוו --רעבכילהערפ .ןעקעמסיוא ןיוש םהיא ןעמ געמ גָאט ַא ןהעזרעד ,ןענַאטשעגפױא--סגייא -צלַא .רעכיג סיּפע סָאד ויא װזַא ,עגידנעמוק יד ,ןייג-- ?ענעגנַאגרעפ יד ?סיוא סָאד רחיא טקעמ געט ערעסַאװ--
 .טייקגיטומגיילק ַאזַא וצ ןהעגרעד ןָאק ןעמ
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 .ש טיװ עש א יָא ד

 ןָק ןעשנעמ עניזַא ןופ טשינ זַא ,ךיז טהעטשרעפ סע

 ןופ ןעּבעל ן'טימ ןעריסערעטניא ךיז ןעלָאז ייז ,ןרעדָאפ ןעמ

 "יא ןעגיטלעװעג סעלעטַארױדַאנ יד יצ ,ןהעוֿכָאנ ,עגרָאטַאק רעד

 יץעזעג םוש ַא ןהָא רעדָא ךילצעזעג עגרָאטַאק רעד רעב

 -ַאוצ עגרָאטַאק עגיזָאדיד ,דרע רעד ןיא יז טהעג ,ַא--

 ,סעלעטַאריזרַאנ יד טימ ןעמ

 סָאװ ,ןילַאֿכַאס ףוא סעקינװָאנישט ,ךילריטַאנ ,ןַאהרַאפ

 עגױָאדיד רעּבָא ןעשנעמ עטֿכעלש ןייק טשינרָאג טצעּב ןענעז

 סימ טקַאּפעגנָא ,לעזניאַא ףױא טשרעה סָאװ ,טײקגיזָאלטֿכער

 טכַאמ ,טכער עלַא ןעמונעגוצ טָאה ןעמ עכלעװ ייּב ,ןעשנעמ

 ירערהיפנָא יד ךיא רָאנ ,עטרהיפעגנָא יד עילַאק זױלב טשינ

 /וצ טפַאשנעגײא עכילנהעוועגנוא'נַא טָאה ןילַאֿפַאס לעוניא יד

 ןעשיװצ ןעּבעל סָאד .ןעשנעמ א לענש רהעז "ןעריזינילַאכַאסרעפ ,

 -/ג8 יװ ןעריּפש ָאד ךיז ןעזָאל סָאװ ,טונק ,רעטיר ,סעמרוט

 ,ןעכַאז ךס ַא ןוא ,ײּברַאפ טשינ טסױמוא טהעג ,ךַאז עֿבילנהעװ

 ָאד ןעהעז ,ךילקערש סיוא יז ןעזייוו ןעשנעמ ןעשירפ םעד סָאװ

 .טושּפ ,ךילנהעוועג ,גידנעֿכָאװ רָאג סיוא

 יקָאד ן'טימ ּבָא ךימ טלעטש--? סָאד רהיא טהעג ןיהואוו--

 ,ךא--.עמַאד עּביל ַא רהעז ,קינלַאשטַאנ-ףליהעג ַא ןופ ּבייוו סָאד רָאט

 רעלענש סע טֿכַאמ ָאט ,וג !ןעטנַאטסערַא ןעסיימש טעװ ןעמ

 .רַאװָאמַאס ן'טימ ךייא ףיוא ןעטרַאװ לעװ ךיא ,טמוק ןוא

 יז ןוא ,דליּב ןעגידנעמוק םעד ןופ ןיש טלעסיורט ךימ

 ןעטלָאװ רימ יװ טקניּפ ,ןָאט ַאזַא טימ םעד ןעגעװ ךיז טדער

 רֶעד זיא טָאד ,ןעסָאריּפַאּפ ןעפיוק לעבלעוועג ַא ןיא ןעגנַאגעג

 , ,רהעמ טשינ ןוא--טייהנהעוועג ןופ חֹּכ

 ַאכַאס יד סָאװ ,ןרעדנואו וצ סָאװ רעגירעד ךיז ָאטשינ

 א טֿפַָאמ רהיא .ןעסעומש-ןָאלַאס עגנַאל ןערהיפ ןעמַאד עשיניל

 -עג יװ ,טרהיפרעפ רהיא ןוא קינװָאנישט ַא ןופ יורפ רעד טיזיװ

 | ,סעומש א ,ךילנהעוו

 יד טגָאז-,עגרָאטַאק יד טציא ןײלַא רהיא טהעו טָא--

 יּביײל יד זַא ,ןייז-הדומ טזומ רהיא רעּכָא--,"ילפעה רהעז עמַאד
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 ךַאז עגידנעווטיוג ַא זיא ףָארטשי

 ...ןעבורּפ לָאז ןעמ זַא רעּבָא--
 -רָאג ייז טימ וטסָצװ ,ןעװעטַאק טשינ בוא ! ןיינ !ךַא--

 ןעצימע ןומ ןעמ .ןעזָאלצ רהעז ןיא עגרָאטַאק יד ןעֿכַאמ טשינ-
 =ייב ַא ןעמהענבָארַא ךיז ןעלָאז עגירעביא יד זַא ,ןעגנעהפיוא

 ,ליּמש
 ?"?ןצצימע; ט'ׂשּפ יקַאט !טימרעד רהיא טניימ סָאװ--
 ,טשינַא ןעקערשרעד ךיז ןעלָאז עגירּביא יד וַא ,ָאי-

 סעװ ןעמ זַא ,ןײז טעװ סָאװ ןוא ,ןַאמ ן'רַאפ ךיז וטסקערש

 -צֹּבַא סע טָאה ייז יב ,טייז ןיא רעסעמ א ןעקַאהנײרַא םהיא

 ?סָאװ ,ףערטי

 =עג סָאד ןעדנוּברעפ ךָאנ ָאד טרעװ טייהנהעוועג רעד טימ

 ,גנוטלַאהרעדנײלַא ןופ להיפ-

 -ימ-לע ,ןעיױרפ ,סעקינװָאנשט יד ןופ ןעױרפ יד רעּבָא

 טשיג רימ ןענעז עטעדליבעג גינעװ ,עטלעקיװטנע גינעװ בור

 ףיז ןענָאק ייז .ןעגנורעדָאפ ערעדנוזעב ןעלעטש וצ טגיטפערעב

 ,ןעגנוניימ עשרענהיה ערעייז ןעבָאה

 -יװטנע ךיוא טריזינילַאֿכַאס ןערעװ ןילַאֿכַאס ףיוא רעבָא
 -צ/ עטריזינילַאכָאס יד ןעשיווצ ,ןעשנעמ עטעדליגעג ןוא שטלעק|

 עטכישעג רעצנַאג רעד ןיא סָאװ ,םיריוטקָאד וליפא ןַאהרַאפ ןענ

 טײקגיזָאלצרַאה ןוא תוירזכא ,ןעקערש עלַא יד ןיא ,עגרָאטַאק רעד ןופ
 | ,לעטעלּפ ךילסעה א רַאפ ךיז טימ ייז ןעלעטש

 ףױא רעטרעװ ענױזַא ,ליפשייפ םוצ ,ךייא ןעלעפעג יװ

 -טע טָאה סָאװ ,וָאדיװַאד רָאטקָאד ןעגנוי םעד ןופ ןעפיל יד
 ,ןילַאכַאס ףיוא טגידעג רהָאי עֿכיל

 .ייק/קנַארק עטש'רמולּכ יד ןעגעוו, רושָארּב ןייז ריטיצ ךיא
 רעד ןופ ךיז ןעהערדוצסיורא ױזַא יװ ,ןעלטימ ערעדנַא ןוא ןעט
 רעקטװַארדנַאסקעלַא רעד ןופ סעקינשזרָאטַאק יד ןעשיווצ טײגרַא/

 1804 רהָאי ןיא ןעגישרע ,"עמרוס

 לטַאלומלס  רַאפ טלַאה רָאטקָאד רעד סָאװ ,ןעטייהקנַארק יד
 .,ןעטייהקנַארק עגיטסייג, 1 .עגיידנעגלָאפ יד ןענעז ,(עטש'רמולכ) "עוו
 ""ףעגהיה ,ןעגנוקגעלטיוא ,תושלח ,ןעטירעטנע-ץרטסַא = ,ןעטיכנָארב-
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 ."ןעטײקֿפַאװש עגײמעגלַא ,טייקדנילּב

 ףיז ןעֿכַאמ, ןעטנַאטסערַא יד יװ ,םעד ןעגעװ גידנעדייר
 +װָאדיװַאד 'ה טימ זנוא טלייט ,קנַארק ןענעז ייז זַא ,"טש'רמלּכ

 ןָאגַאװ א רעטנוא סופ ַא רעטנוא-ןעלעטש ןעטנַאטסערַא יד,
 םעד רעטנוא-ןעלעטש רעדָא ררעפ רעטנוא ןעלַאפ ,אשמ טימ
 .ץָאלק א רעטנוא סופ

 רעדָא יד ּבָא "ןילטס ניק, ךיז ןערהירפ ייז רעדָא;
  גיטכיר ןָא-טמוק גנורהירפּבָא יד ןוא ,רעפרעק ןופ ןעלייט ענעי
 ,.ליװ ןעמ הגרדמ ַא רַאפ סָאװ ןעכיירגרעד ןָאק ןוא לענש ןוא

 ףעד וצ ןהעג טלָאװעג טשינ טָאה טנַאטסערַא'נַא רענייא,
 סע ,ןעטוג טימ ןעטעבעג לעטַאדױדַאנ רעד םהיא טָאה ,טיײּברַא
 ףיז ןוא קַאה יד טּפַאכעג רעּבָא טָאה טנאטסערא רעד ,ןהעג לָאז
 ",לעסקַארָאפ ןעקניל םעד טקַאהעגּבַארַא

 ,וָאדיװַאד רָאטקָאד ןופ גנוניימ רעד טול ,ןענעז ץלַא סָאד
 טימ סע טרעלקרעד רע ןוא "ףיז ןעכַאמ, ןופ ןעלַאפוצ ןיולּב
 לָאמ ןייא ןייק ןוא ןעטײּברַא, ןעלעוו טשינ טימ ןוא טייקליופ
 ץרַאה ןיא טקעװרעד טשינ רָאטקָאד ןעגיזָאדמעד ייּב ךיז טָאה
 | :עגַארּפ יד ּפָאק ןיא ןוא

 .+א ,עניװַא ןעטײברַא'נַא רַאפ סָאד ןענעז סָאװ רעּבָא
 -טסניק, דנעה ךיז ןעקַאהוצּבָא לעּבַאּפַאק רעסעּב ןענייז ןעשנעמ
 סופ ַא "ענשימוא, ןעלעטשרעטנוא רעדָא ךיז ןערהירפּבָא ,"ךיל
 ?לעדנָאגַאװ ַא רעטנוא

 סע ױזַא יװ ,ץלָאטש טימ טלהעצרעד ווָאדיװַאד רָאטקָאד
 ."ךיז ןעטַאמ, סָאװ ,ענױזַא טימ טפמעקעג טָאה

 ןעטיײהקנַארק עגיטסייג ןופ ןעלַאפ עלַא זַא ,גידנעטלַאה
 רָאטקָאד טָאה ,ןעטנַאטסערַא יד דצמ לעטשנָאנַא זיולּב ןענעז
 ,םרָאּפ ןימ ַאזַא ןיא זָאגגַאידַא טלעטשעג ווָאדיװַאד

 םיל רע טָאה ,לעטירטָאמס ַא ןַאהרַאפ זיא ןילַאכַאס ףיוא

 :ןעגָאז וצ
 טנַאטסערַא ןפ ןעגָאלשוצסיורַא--זיא רעגייטש ןיימ---

 ךעמ בוא ןוא ,ןעסעגעגפיוא טָאה רֶע סָאװ ,טיורּב טנופ יירד יד

 - ,רהעמֿכָאנ זיא ,ףרַאדעּב
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 .גיטסייג א וָאדיװַאד רָאטקָאד וצ ןעגנערּב טגעלפ ןעמ זַא
 םתיא טעװ רע זַא ,טעקגושַארטס ךיוד רע טגעלט ,ןעקנַארק
 ויא סָאד יצ ,ןהעגרעד ,לעטירטָאמס ןעגיזָאדמעד וצ ןעקישקעװַא
 זיולּב ךיז טֿכַאמ רע רעדָא טנַאטסערַא רעקנַארק-גיטסייג ַא

 -ַאד טגעלפ ,ןעפלָאהעג טשינ טָאה לעטימ עגיזָאדסָאד בוא
 ױעסיורג ַא ןיא , *(סגידעקגיטש) 04 ןעכיורּבעג װָאדיװ

 ,רעטרעװ סװָאדיװַאד 'ה טױל ,ןעגעלפ עקנַארק יד ןוא ."עזָאד
 ,ןעטעב ליפא ןעגעלפ ןוא רעסעה ןיא יז זַא ,ןעגָאז לָאמליײט
 ",האופר יד לָאמַאכָאנ ןעּבעג ייז לָאז ןעמ

 ףעדָא זיא--ווָאדיװַאד רָאטקָאד טקרעמעב--לַאֿפ ַאזַא ןיא,
 -וצבָארַא טיירג זיא סָאװ ,טנַאלומיס ַא טימ ןָאהט וצ טסָאה וד
 ,"קיג'הרוחש-הרמ א טימ רעדָא ,ךַאז עט'סואמ יד ןעגנילש

 א ןעגינייּפ ןופ טקַאפ רעד ויא רעגידנעירש ךָאנ רָאנ
 ,רָאטקָאד ןעגנוי ןעגיזָאדמעד ןופ קיטקַארּפ רעד ןיא ?טנַאלומיס,
 טימ סעקיג'הרחש-הרמ טפָאטשעג ?עּבָארּפַא בילוצ, טָאה סָאװ
 | | ,ןעֿכַאז ע'סואמ ײלרעלַא

 רעד וצ טגיוּברעפ זיא סופ רעד ,טלַא רהָאי 30 ,רעקנַארק א;
 .טָאה רהָטִי בלַאהַא טימ יײװצ--,וָאדיװַאד 'ה טלהעצרעד---,היגק
 -עג טריפָארטַא ןענעז ןעלוקסומ-סיפ יד ,טעּב ןיא טכַארּברעֿפ רע
 -עגסױא טלַאװעגרעּביא סהיא ןעמ טָאה טלָאמעד ,ןערָאװ
 ,ןעפעלוצפיוא ןעּבױהעגנָא ןעּבָאה ןעלוקסומ יד ,סופ םעד טֿביײלג
 טהיא טָאה ןעמ ,ןהעטש טנָאקעג טשינ טָאה רעקנַארק רעד רעּבָא
 ;ריטסַאג רעד ייבג ןעלַאפעג רע זיא ,לָאטיּפש ןופ ןעּבירשעגסיוא
 ןוא ןירַא עמרוט ןיא ןעגָארטעגנײרַא ןעקנַארק םעד ןעמ טָאה
 םהיא ןעמ טָאה סעיסערּפער ןוא ןעגנופָארטשעּב םוש ןייק ךרוד
 רָאטקָאד טָאה טלָאמעד ."ןהעג לָאז רע ,ןעגניוצ טנָאקעג טשינ
 סלַא, לעטימ עגידנעגלָאפ סָאד ןעמהעננָא טבורּפעג ווָאדיװַאד
 םהיא טעװ ןעמ זַא ,טגָאזעג ןעמ טָאװ ןעקנַארק םעד ."עבָארּפ
 -עּפָא רעד וצ טיירגעגוצ םהיא טָאה ןעמ .סופ םעד ןעדיינשּהָק
 יד ייּברעד טגעלעגרעדנַאנפ ,שיט ן'פיוא טגעלעגקעװַא ,עיצַאר
 -ַאל ןיא ןענופעג רָאנ ךיז ןעבָאה סָאװ ,סרעסעמ ןוא ןעגעז עלַא
 =טיונ ַא ןהָא ןערימרָאּפָארָאלכ ,4 טרימרָאפָארָאלכרעּפ, ןוא טעראז
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 ךיז טָאה קרַאטש יװ ןוא ,ןעֿפערּברעפ ַא זיא--וצרעד טייקגידנעוו
 וצ ,"רָאטקָאד רֶעגניא רעגיזָאדרעד "ןעריזינילַאֿכַאס , טפרַאדעּב
 ןוא ךַאז רעֿבילצעזעג רעכילנהעוועג ַא רַאפ ןעֿכערברעפ ַא ןעטלַאה
 !קרעװ "?ןעכילטּפַאשנעסיװ, ןייז ןיא טימרעד ןעמהירעּב ךֶחֹנ ךיז

 ,רעטרעװ ענעגייא ענייז טול ,טָאה סָאװ ,רָאטקָאד רעד טָאר
 ןילַאכַאס טייוו יװ ,זייוועּב רעשיּפיט 8 ןיא ,םיאלוח יד טגיניײּפעג

 עטלעקיװטנע ,ךיז טכַאד ,ןוא עטעדליצעג ןוליפא טריזינילַאכַאס
 .ןעשנעמ

 ןעניפעג עגרָאטַאק יד ןָטק טייל ענױזַא ייַּב טשינ ,סיוועג
 ,תורקפה טלעטַאריזדַאנ סעד ןעגעג ץוש

 -ַאס יד ,ךילגעמ ,סעקינוװָאנישט עירָאגעטַאק ַא ךָאנ זיא טָא = |
 עגיּבייא יד ןענעז סָאד--עגרָאטַאק רעד רַאפ עטסכילקערש עמ
 .ערש, ,טגָאזעג ןיוש ּבָאה ךיא יװ ,סעקינװַאנישט עלַא ,םינדחּפ
 ךילריטַאנ ץנַאג רשפא ןיא סע ןוא "עגרָאטַאק רעד רַאפ ךיז ןעק
 ןעשיוצ "גיטדנעה רָאג טשינ, ךיז ןעלהיפ וצ ןעשנעמַא רַאפ
 קערש עגיזָאדיד סָאװ ,עניזַא ןַאהרַאפ רעּבָא ,סעקינשזרָאטַאק
 -יד טשינ ןעלָאז ייז לימיו ,טשינ ץינערג םוש ןייק רָאג טָאה
 רַאפ ןעקערש ןיא ןיא ץלַא ךיז ייז ןעטלַאה ,ןילַאכַאס ףיוא ןענ
 | .עגרָאטַאק רעד

 -'תוירזכא עמַאס יד ,בור-יּפ-לע ,סױרַא-ןעמַאטש עגיזָאדיד ןופ
 ןופ רעטסעװש עכילּבײל ַא זיא סָאד--תוירזכא .טיילעמרוט עגיד
 רענייא ,לעטירטָאמס-עמרוט רעשינילַאֿכַאס רענעזעוװעג ַא ,תונדחּפ
 ןעריּפַאּפ עלעיציפָא יד ןיא םהיא טָאה ָאװטסלַאשטַאנ יד סָאװ ,,פ ַא

 ַא רַאפ "ןעגידעקערשַא ןעשנעמ ַא, רַאפ ,ןדחּפ ַא רֲאפ טריטסעטַא
 .ָאמס רעד טָא--סעקינשזרָאטַאק רַאּפ אדומ טָאה סָאװ ,ןעשנעמ,
 "קָאטסיל יקסעדָא, ןיא טרעדלישעג יזַא ךָאנרעד טָאה לעטירט
 ,ןילַאֿכַאס ףיוא תורובג ענייז

 ןוא סעטּפַאש יד ןיא ןעטיײּברַא סָאװ ,ןעטנַאטסערַא יד
 ןיא .סעטֿכַאש יד ןיא ךילנהעוועג ןעביילברעפ ,ןעפױלטנַא ןעליוו
 ָאװטסלַאשטַאנ ןוא ןעּפַאֿפ טשינ ןעשנעמ ןייק וטסעװ סעטֿפַאש יד
 רעד ףױא טלעטש יז סָאװ ,טימרעד ךילנהעוועג ךיז  טצנערגעּב
 ףמװ יד .סענלַאטש יד ןופ ןעגנַאגסױרַא עלַא יב ךַאװ ַא טכַאנ
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 ףָאד סעװ יז-קעװַא יז טהעג ךָאנרעד ןוא טכענ עכילטע טהעטש

 -ערַא יד ןעגעלפ טלָאמעד ןוא ,ןעטיה ןוא גיּבייא ןחעטש טשינ
 ןעפױלטנַא ןוא סענלַאטש יד ןופ טֿכַאנײּב ןהעגסיורא ןעטנַאטס
 ןעטנַאטסערַא ייוװצ זַא ,'לעטימ, ןימ ַאזַא טֿכַארטעגסױא טָאה ,5
 טכַאנ רעד ףיױא רע טָאה ,עטכַאש רעד ןיא ןעבילברעפ ןענעז
 ןעטלַאהעּברעפ יז טָאה רע רָאנ ,ךַאװ ןייק טלעטשעגקעװַא טשינ
 ךיז ןעלעו ייז יװ ,דלַאּב זַא ,להעפעּב ן'טימ סעטסוק יד ןיא
 ןעּבָאה סעקינ'הטילּפ יד .ןענע'גרה'רעד ייז ןעמ לָאז ,ןעזייוועּב
 .ןענעז ,ךַאװ ןייק ןהעזעג טשינ ןעּבָאה ייז ,ןערַאנּבָא טזָאלעג ךיז
 רענייא .ןעטָאשעג טָאה ךַאװ יד ןוא ,ןעגנַאגעגסױרַא טֿפַאנייּב ייז
 -עג טָאה ,פ ןוא טרָא ןפיוא ןעלַאפעג זיא סעקינהטילּפ יד ןופ
 .םענעסָאשרעד םעד ןעמהענוצוצ טשינ ןעסייה

 -ןייא.סטייּברַא יד ןעכַאמ געלפ ךיא סָאװ ,םעד טָאטשנָא--
 ּבָאה ,עמרוט ןופ ףיױה ןפיוא ןעטנַאטסערַא יד ןעשיווצ גנולייט
 ןעטגַאטסערַא יד זַא ,עטכַאש רעד ןעּבעג ןָאהטעג טציא סע ךיא
 םהיא ןופ ןעלָאז ןוא רבח רעיײז ןופ פורט םעד ןחעז ןעלָאז
 ןיוש טליג ןעפױלטנַא וצ לעטימ גידרעהירפ רעייז זַא ,ןהעטשרעפ
 ,טשיג .רהעמ

 -ונעגוצ ןייק טשינ א ,רענעטַאשרעד ַא ,ךאוו ענעטלַאהעּב ַא
 -עפ רָאנ זיא סע רעֿכלעװ ףיוא ,תוירזכא'נא זיא סָאד--פורט רענעמ
 ,גנורעדינרעד רענעי רָאפ המקנ טמהענ סָאװ ,ןדחּפ ַא ,ןדחּפ ַא גיה
 רַאפ ןעקָארשעג ךיז טָאה רע תעשּב ,טריפשעג טָאה רע סָאװ
 ,עגרָאטַאק רעד

 טשינ ךיז ןענעֿכײצ ייז בוא ,"ןעשנעמ עגירטיצ, ערעדנַא
 דנעה יד ןיא ןײרַא ןעצנַאגניא ייז ןעלַאפ ,תוידוֿכא טימ סיוא
 טשינ ךיא עגרָאטַאק רעד האפ זיא סָאװ ,סעלעטַארזרַאג יד ןופ
 ף9ממליל

 ןעֿכלעוװ ןעגעו ,,מ רענעשזניא-גרַאב רעד ןיא ,לשמל } וי

 -יֵל א וליפא ןוא רעגיטומטוג 6 רהעז ,טדערעג ןיוש בבָאה ךיא
 ןעקַארשעג קױאטש רעּבָא ךיז רע טָאה ."הטַאג ןופ שנעמ רעּב
 ,ןעטנַאטסערַא יד רַאפ

 =עג עכילקערש ענעי ןעסעגרעפ טשינ לָאמניק לעװ ךיא
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 ןעכַארקעג ןענעז הימ תעשּב ,טכַאמעג טָאה רע סָאװ ,ןעיירש
 ןעטָשרטעגּבָא ןיא לעטַאריזדַאג רעד ןוא ןעלעלַארַאּפ יד רעּביא
 | | ,הגר 8 ףיוא

 ,טעװעדלַאװגעג רע טָאה --!לעטַאריזדַאג ! לעטַאריזדַאנ--
 םהיא ףיױא ןעפרָאװעג ךיז ןעטלָאװ סעקינשזרָאטַאק יד יװ טקנוּפ
 טשיג ךיז טסלָאז ;וטזיּב ואװ { לעטַאריזדַאנ--.סנעזייא יד טימ
 | !רימ ןופ ןרעטייוורעד וצ ןעגעוורעד

 ףימ ךיז ןעּבָאװ--! תויח ןעװעג ןעטלָאװ הימ יװ טקנופ--
 .נוא וצ ןהעגוצוצ ארומ טָאה -- ,סעקינשורָאטַאק יד טגָאלקעג
 ײז ןעוהט סָאד ,ןעליװ ייז סָאװ :סעלעטַארױדַאנ יד ךרוד ץלַא
 ,זנוא טימ

 סעלעטַארױדַאנ יד ןעּבָאה ,קערש ןייז טימ ךיז גידנעצונעּב

 קערש ןרעסערג ַא ךָאנ רענעשזניא ןעמירָא םעד ףיוא ןעפרָאװעגנָא
 -עשוניא רעד ןוא ,תודירמ ןוא ןעטנוּב ןעגעװ תוישעמ יד ךרוד
 יד טזָאלעגרעּביא ןוא ןעצרַאה ןעצנַאג ןופ טּבױלגעג טָאה רענ
 ,סעלעטַאריױדַאנ יד ןופ תורקפה יד ףיוא עגרָאטַאק

 ,ןַאמ ןעגיזָאדמעד ייּב ןעניד ,רָאטנַאק ןיא םהיא ייּב ןעגיד
 ,שנעמ רעטסגיטומטוג רעד ,לָאמַאכָאג גָאז ךיא ,םצעּב זיא סָאװ
 -ַאק רעטסגרע רעד רַאפט-טכער טימ ןוא ,ןעטלַאהעג ןעמ טָאה
 ,עגרָאט

 רעד ןיא ןעקַאטנײרַא ךיד לעװ ךיא ,ןהעז רימ טסעװ וד--
 ,עמרוט-ןעטייק

 .ֿכוּב רעד טעװעדנַאמָאקעג ןעמעלַא טימ טָאה רָאטנָאק ןיא
 "עג רעגולקַא ,גַא רעגייא ,קינשזרַאטַאק רענעזעוועג ַא--רערהיפ
 -עלַאפעג א רָאג זיִּב ןוא רעטספַאהלעקע'נָא רעּבָא ,ןַאמ רעטקיש
 ,רענ

 :,ג ףיוא טגָאלקעג ןײלַא רימ ךיז טָאה רענעשזניא רעד
 רעגיזָאדרעד זַא ,קנַאדעג םוצ ןעזָאלוצ טשינרָאג ןָאק ןעמ--

 רערעסעּב רעד ןופ שנעמ ַא ןעװעג גנַאל טשינ רָאג ךָאנ זיא ,ג
 ײּב טּפַאכעג םהיא גנַאל טשינ .בנגַא ןוא רוּכש ַא ,טפַאשלעזעג
 סעיצנַאטיװק עשלַאפ טֿכַאמעג טָאה :טײּברַא לעקיטש סואמ ַא
 .ןעפנָארּב ןעשַאלפ 15 ףיוא
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 ?טתיא רתיא טלַאה סָאװ וצ אט.
  ןעשנעמא רחּפ סָאװ סהעז !ןעמהענ ךיא לָאז ןעמעוו--

 ,םורַא ןענעז ָאד
 -ַאנ ןייז ןופ עלענורטס עֿכַאװש סָאד טנַאקעג טוג טָאה ,ג

 ךרוד תהמיא רעגידנעטש ןיא ןעטלַאהעג םהיא רע טָאה ,קינלַאשט

 יד טימ ןעגנַאגעב ךיז זיא ןוא ,תובנג ןעגעװ תוישעמ ענעדישרעפ
 טָאה ןײלַא רע "װ ,רָאטנַאק ןיא טײברַאעג ןעבָאה סָאװ ,ןעשנעמ

 -ַאועג טקישרעפ ןיא סָאװ ,,ק ריציפֲא רענעזעװעג רעד ,טלָאװעג
 -ילעּב רערעװש ַא ןופ גנוקריו רעד רעטנוא דרָאמ ַא רַאפ ןער

 םּתט ,ליּפשייה םוצ ,זיא ,לעגנוי ןעדיישעּב ןוא ביל ַא רהעז ,גנוגיד
 -גיא םעד ןופ ןעלאפעגניירֲא שדח ַא ףיוא ןיירא טלעװ רעד ןיא

 | ,עמרוטנעטייק רעד ןיא רָאטנַָאק סרענעשז
 ןעכַאמרעפ טלָאװעג טשיג רע סָאה ,רעֿבילרהע'נַא שנעמַא

 ןופ ןערעװ וצ רוטּפ ידּכ ,ג ןוא ,תובנג סג ףיוא ןעגוא יד
 ,רענעשזניא ן'רַאפ טנעגיל םהיא ףיוא טלהעצרעדעגנָא טָאה ,םהיא

 זיא ,ק רעכילקילגמוא רעד ןוא טבױלגעג טָאה רענעי
 ,עמרוטנעטייק ןיא ןעלַאּפעגנײרַא

 -בלַאװ ַא טימ ,ג רעגיזַאדרעד יוװ ,טרעהעג ןײלַא ּבָאה ךיא

 :קינשזרַאטַאק א ףיוא ןעירשעג טָאה ,ףוצרּפ ןעט'תיממיוצ ,ן'רוּכש
 .רעפ ןעטייק ןיא ךיד ךיא לעװ ,ןעלעװ רָאנ ךיא לעוו--

 !ךיד ךיא לעװ ןעסיימשרעפ ! ןעדימש

 .ַאק ןעגיזַאדמעד ןעשיװצ ךיישרעטנוא רעצנַאג רעד ןוא
 ןיא קיגשזרָאטַאק רעד סָאװ ,ןירעד טהעטשעּב .ג ןוא קינשזרָאט
 ,ג רעדייא ,ןעֿכערּברעפ ןרענעלק א רַאֿפ ןערָאװעג טקישרעפ

 ,עלַא ייז ןָאק סָאװ ,ךיא .,,קינװָאגישט רעשינילַאֿכַאס ַא
 םעד ןופ טלַאטשעג רעד ןיא יײז ןופ ןעטסעב םעד ֹוליפא העז
 טגױאװעג פאה ךיא ןעכלעװ יב ,לעטירטָאמס-עינַאלָאק ןעטסּביל
 ,געט עכילטצ

 ןעבעג החגשה רע ףראדעֿב לעטיוטאמס-עינָאלַאק סלַא
 רעצָא ,/ןעטפַאשטריװ-עינָאלָאק לד ןופ גנונדרַאניא רעד, ףיוא
 ף/ טָאה ןילַאכטס ףױא עלעטש יד תעשּב ,ןײהט רע ןָאק סָאװ/
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 ענעגייא ןייז ט'רטּפ'וצ טָאה רע לייוו ,רַאפרעד זיולּב ןעמונעגנָא
 ,עינעמיא

 לָאמנייא רימ ךיז רע טָאה-- ,טשינ רימ טגנילעג סָאד--
 ,ןעוועג-הדומ גיטלמטוג

 ןיז ןעטלַאהעגסױא רע טָאה ,ןערהָאי ןיא שנעמ ַא ןיוש

 ,דנַאלסור ןיא ןעבילברעפ זיא סָאװ = ,עילימַאפ

 ןופ וליפא ,ץלַא ןופ ּבָא ךימ ךיא גָאז ,טהעז רהיא יוװ--
 טשינ עגרָאטַאק ַאזַא לָאמנײק ּבָאה ךיא .סָאריּפַאּפ ןעגירעּביא נו
 ,טַאהעג

 עילימָאפ ןייז ךאנ טקנעבעג ,טקנעּבעג ךילקערש טָאה רע

 ןערהָאפעגקעװַא זיא רע ןעװ ,גָאט םעד ןעטלַאשרעפ טָאה ןוא
 .ןילַאכַאט ףיוא

 ןעטייז עדייב ןופ רע טָאה ,ןײרַא טעּב ןיא ךיז טגעלעג
 .ןערעװלַאװער ייווצ טגעלעגקעװַא ,ןעלהוטש ףיוא ,טעּב

 ןעגעלקעװַא :ןילַאֿכַאס ףױא טסײה "טעב יד ןעטעצסױא
 ,טעּב טעד ייּב להוטש ַא ףיוא רעוװלָאװער ַא ןוא ןעשיק ַא ,רעכעלייל
 .ןעיורפ ןוא רענעמ--עלַא ןעפָאלש יװַא

 לןערעװלָאװער ייווצ סָאװ וצ רעּבָא--
 ףעטכער רעד רַאפ ןעּפַאכ ןעמ טעװ ,לַאפ ןעדעי ףיוא --

 -עװלָאװער ייװצ טימ ,רעקניל רעד טימ ןעסיש ךיא לעװ ,דנַאה
 .ךילקערש זיא ָאד ,רעגיהור זיא ןער

 ףױא ָאד טרעכואװ ןעמ זַא ,טגָאזעג םהיא ּבָאה ךיא זַא
 .טולב סָאד ןעגױז סעקינטנעצָארּפ יד ןוא טהעטש טלעװ יד סָאװ

 :טרעפטנעעג רע טָאה ,ןעטסינַאלַאק יד ןופ
 ןיא ויא יירעכואװ זַא ,רהיא טסיײװ ?שרעדנַא יו ןוא--

 טרעװ תיּבה-לעב רעטוג רעדעי 1 רעיוּפ ןעשיסור ןופ טסיױײג

 בָאה ךוא ברקמ וליפא ייז ןיִּב ךיא ,אברדא ,קינרעכואוו ַא דלַאּב
 ,םיּתבה-ילעב עטוג ןענעז יז :ּביל ייז

 ..ןעגירעביא יד ןעדייל יװ רעכָא--
 -רָאג ךיז טניול עגירעּביא יד ןעגעוו זַא ,רימ טּבױלג ! ךַא--

 ,טסימ ,ףרואװסיוא ,עװטסדוקסטּפ ןיא סָאד ,ןעטכארט וצ טשינ
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 עטוג עכילטע ןעסקאװסיױא טסימ ןעגיזָאדמעד ףױא שטָאֿכ ןעלָאז
 ,םיתבה-ילעּב

 צגרָאטַאק יד ןַא ,ףיורעד םָאקרעמפױא םהיא ךיא ךַאמ

 תורקפה רעד ףױא ןערָאװעג ןעזיװעגנא ןענעז טעינָאלָאק יד ןוא

 טָאה ןעמ תורצ ַא רַאפ סָאװ ,סייװ טָאג ,סעלעטַאריזדַאנ יד ןופ

 | ,ייז ןֹופ
 !טושּפ טדייל ןעמ--
 ןרעטייל ןעדייל יד ,טוג ןיא סָאד .ןעדייל ןעמ לָאז ןוא--

 | ..ךוב סָאד טנעײלעג טשינ טָאה רחיא ,ןעשנעמ ַא

 ַא סיּפע ןופ ןעמָאנ םעד ןעפורעגנָא רימ טָאה רע ןוא
 ,ךוב-קרַאמ

 ןיא בָאה ,רעהַא גידנערהָאפ ,ךיא רעּבָא !דָאש ַא ? ןייג--
 -גיא רהשו ,טנעיילעגרעביא געוװ ןיא ןוא ךוב סָאד טפיוקעג סעדָא

 זיא רע יװַא יװ ,טּביירשעּב רעכערברעפ 8 רענייא .טנַאסערעט

 טימ טָאה ןעמ סָאװ ןוא עמױוט רעשיכיירטסע רעד ןיא ןעסעזעג

 רע רעּבָא ,ריּפַאק ךיז ןעלעטש רהָאה יד .ןָאהטעג טרָאד םהיא

 -ףוט יד קנַאד ַא רָאנ ןַא ,טגָאז ןוא טייל-עמרוט יד ךָאנ טקנַאדעּב
 .ןעדייל-עמרוט יד קנַאד 8 רָאנ .ןערָאװעג רענייר רע זיא ןעדייל-עמ

 םורָאװ .ןעכַאמ טפרַאדעּב יֹזַא טַארוקַא רעּבָא ךיז טָאה
 ןייז ןיא טנעיילעגרעביא שנעמ רעגיזָאדרעד טָאה ךוּב ןייא ןיולּב
 ןעװעג ענייא סָאד דָארג ןיא ,סיעכהל-וצ ףיוא יװ ,ןוא ןעגעל
 | ,ךוב גיטשינ ַא

 ךיא תעשּב זַא ,ןרעדנואו וצ סָאװ רעּבירעד ךיז ָאטשינ
 ןעמ טרהָאפ יזַא יװ ,ןעשנעמ ןעטוג ןעגיזָאדמעד טגערפעג ּבָאה
 ןיז ןיא ךױ טגיפעג סָאװ ,עסָאדנַאֿכ רעטייווצ רעד ןיא רעבירַא
 :טרעטטנעעג רימ רע סָאה ,זיירק

 עמרוט רעשירָאנָא רעד ןיא ,טייקגיניילק ַא זיא סָאד ,ַא--
 .טסרָאיװ א רהיא טָאה טרָאד ןוא עקיָארט א ןעּבעג ךייא ןעמ טעװ
 ןערהָאפרעד רהיא טעװ העש רעבלאה ַא ןיא .טכָא

 !שנשמ רעּביל ַא

 -עג עסָאדנַאֿפ רעטייוצ רעד ןיּב רָאנָא ןופ ןיב ךיא רעּבָא
 א ףױא טשינ ןוא ,העש רעּבלַאה א טימ "ירד עצנַאג ןערהָאפ
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 ,עגייט ןוא ערדנוט רעד ךרוד גידנעטייר רָאנ ,עקיארט

 זיא לעטירטָאמס-עינָאלָאק רעד זַא ,סױרַא ךיז טלעטש סע
 י ףעוװעג טשינ לָאמ ןייא ןייק עינָאלָאק רענעגייא ןייז ןיא

 -עּב ןיא, סעקינװָאנישט עשינילַאֿכַאס יד ןיירַא-ןעהעג ױזַא

 ןרעסעּבסױא, ייז ןעפרַאדעב יז סָאװ ןעשנעמ יד טימ ?גנורהיר

 | ."ןעיינעּב ןוא

 ,,,גנורהירעּב ןיא ןיײרַא-ןעהעג ייז זַא ןוא |

 ץעגרע ןעפרָאװרעּפ זיא סָאװ ,עסָאדנַאֿפ רעטייווצ רעד ןיא

 יד ןעמונעגמורַא ןעטייז עלַא ןופ ךימ ןעּבָאה ,קעה-עגייט ַא ןיא

 .ןעגיוא יד טימ טצָאלג ןעמ ןוא טהעטש ןעמ ,ןעטסינָאלָאק
 ?רהיא טקֹוק סָאװ--
 ַא ףיױא ןָאהט קוק א ,עידָארָאגַאלּבָאקָאסיװ עשַאװ ,זָאל--

 שנעמ ןייא ןייק זנוא ייּב ןיא ייװצ רהָאי א ,ןעשנעמ ןעשירֿפ

 | | ,ןעועג טשינ
 ןעװעג זיא בושי ןעגיזָאדמעד ןיא רעכַאמ רעצנַאג רעד

 -עגֹּבָא ךימ ךיא ּבָאה לעזיה ןיא םהיא ייּב ,לעטַאריזדַאנ רעד
 ןוא ,רַאװָאמַאס םעד טלעטשעג טָאה לעטַאריזדַאנ רעד ,טלעטש
 -טימ ןייז ,עצינשזרָאטַאק רעד טימ סעומשַא טכַאמעג | ּבָאה ךיא

 .ןירעגיאוו

 ,ָאװטסלַאשטַאנ ףיוא יו רימ ףיוא טקוקעג טָאה יז
 ַא טריסערעטניא ךימ טָאה עסָאדנַאֿפ רעטייװצ רעד ןיא

 ןעּגעגעגּבָא יז טָאה ןעמ .ענוועיעמערעי ענַאיטַאט ,עצינשזרָאטַאק

 ,טסינָאלָאק ַא םענייא וצ ןירעניואווטימ ַא רַאפ

 רהָאי גיסיירד ןצ יז טָאה ,היח עגיטשרודטולב ע'תמא'נַא

 יז זיא ןילַאכַאס ףיוא ןוא ןענַאמ יירד ןעּבָארגַעּב וצ ןעזיוועּב
 :סָאװ ,רַאפרעד ,ןיד-קסּפ ן'טיול ,ןעמוקעג

 טָאה ןוא רעגיווש יד ןענע'גרה'רעד טלָאװעג טָאה יז (
 ,ןעברָאטשעג סנעגרָאמוצ זיא ענעי זַא ,ּפַאלק ַאזַא טגנַאלרעד רהיא

 .עטש לעדָאנַא טימ לָאמלײט טגעלפ יז סָאװ רַאפרעד (
 ץלַאֹז טימ יז ןעטישעּב ןוא עלעגנוי-ףיטש רהיא ןעגיוא יד ןעכ
 ןעטכער ןפיוא ןהעז וצ טכעלש ןעּביױהעגנָא טָאה רע סָאװ ּבילוצ
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 .ןערָאװעג דנילב ןעצנַאגניא רע זיא ןעקניל טעד ףיוא ןוא גוא
 : ןירעניואוטימ סלעטַאריזדַאנ םייג ךיא גערפ

 ? ענוועיעמערעי טניואוו עסָאדנַאכ ןיא ךייא .ייב--

 ,טניואוו--

 | ?יװ !סָאװ ,וג--
 ךיא רעהרעד .טֿכעלש ,טוג ,יז טּבעל יװ ,טסייה סָאד

 | : רעפטנע'גָא גנולצוי
 | ,גיוט יז .ָאװַאשטינ--

 רעפטנע רעשיּפיט ַא רהעז ןיא סָאד זַא ,הדומ ךיז טגעז

 | ,קיגװָאנישט םענעמוקעג א רַאּפ-

 ,טרָאד ךיז ןעמ טרהיפ יװַא טָא

 זיא סָאװ ,עגרָאטַאק רעד וצ גנוהיצעפ יד זיא ױזַא טָא ןוא

 ײעטַארױדַאנ יד ןופ תורקפה יד ףױא ןעזיװעגנָא ןעצנַאגניא

 ,סעלי

 .סעמרוט יד ןוֿפ סעלעטירטָאמס יד

 טָאה סָאװ ,שנעמ ַא בור-יּפ-לע זיא לעטירטָאמס-עמרוט רעד
 .סרעשדלעפ יד ןופ רעדָא סעלעטַארױדַאנ ןופ טנידעגסיוא ך:

 טכַאמ א גנולצולּפ טמוקעּב סָאװ ,טשינרָאג ַא ןיטולחל זיא סָאד

 ,רהיא טימ רעּביא ךיז טסערפ ןוא
 -עג וצ טונימ עדַאיל ַא ןיא טֿכער רע טָאה װַאטסוא ןץטיול

 16 ֹויּב רעדָא רעטיר טימ ץימש 30 ויּב טנַאטסערַא םעד ןעצ
 | ,טונק ן'טיג ץימש

 ןערעװ ןעּבירשעגנייא ףָארטש עדעי ףרַאדעּב ץעזעג ן'טיול
 .לָאגרושזמַארטש ןיא;
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 .=גייא טשינ לָאמניײק יז טרעוו טײקֿכילקריװ רעד ןיא רעּבָא
 ,ןעּבירשעג

 ,קסע'נַא טגידנעעג ןוא--ןעסימשעגּבָא
 :ןעטעּב ןיײלַא סעקינשזרָאטַאק יד

 ,לַאנרושזפָארטש ןיא ןייא טשינ רָאנ טּביירש--
 'ףעד ןיא גנולײטּבָא-סגנובורּפסױא רעד ןופ ןהעגרעּביא סָאד

 ןיא "עמרוטנעטייק , רעד ןופ ,עטרעסעּבעגסיוא יד רַאפ גנולייטּבָא
 -רעט יד ןעצריקרעפ סָאד ,"עמרוט רעיירפ, רענעפורעגױזַא רעד
 יא ןעגנוביירשנייא יד ןופ ןעגנַאהעגּבָא זיא ץלַא סָאד--ןענימ
 ,לַאנרושזפָארטש םעד

 סָאד--ןיירַא לַאנרושז ןיא ןעּבײרשניײרַא ןוא ןעסיײמשּבָא
 ,יװצ רָאנ ,ףָארטש ןייא טשינ ןיוש זיא

 .עמרוט רעד ןופ לעטיױטָאמס רעד זיא ןפוא ַאזַא ףױוא = |
 ,ףָארטשּבײל וצ עגונּב ןָאזרעּפ עטרילָארטנָאק-טשינ ַא ןעצנַאגניא

 .-רושזפָארטש םעד ןיא ןעפָארטש יד ןעלהעפ סע סָאװ ,סָאד
 ןעגָאלק וצ טייקכילגעמ יד קינשזרָאטַאק םייּב וצ-טמהעג ,לַאנ
 רע סָאװ ,ןָאהט טּפָארטשעּבנוא ןָאק לעטיוטַָאמס רעד ןוא ,ךיז
 | .ליוו

 עניװַא טלעװ סטָאג ףױא סױרַא-ןעמיווש זיולּב לָאמליײט
 ""וטסעּב לעטירטַאמס-עמרוט ט'נופ סענָארּפ רעד יװ ,ןעסעצַארּפ

 -ָאס טנַאטסערַא ןעקנַארק םעד ןעסימשעגּבָא טָאה סָאװ ,וועשז
 :טיירפעּב ,ָאולַא ,זיא ןוא עגיל ַא פ יד טָאה רעכלעװ ,יקסלָאק
 | ,ץימש ןופ

 =קָאד יד טלעטשעגנייא ךיז ןעּבָאה ן'יקסלָאקָאס רַאפ רעכָא
 | ,םיריוט

 -עי-יד ןיױלּב טשינ עילַאק ןעכַאמ ןעגנופָארטשעּב-ּבײל יד

 -צעל סָאד ייז ןיא גידנעגָאלשרעד ,טפָארטשעּב ןעמ עכלעוו ,עגינ
 :ףױא רָאנ ןעסיװעג-עגרָאטַאק סָאד רַאגָאז ,ןעסיוועג עלעסיּב עט
 .ןעפָארטשעּב סָאװ עגינעי-יד

 ,טקעטשעגנָא ןיא ןילַאכַאס ףיוא ערעפסָאמטַא עצנַאג יד

 ַאזַא ,עֿכילנהעװעג  ַאזַא ,ךיז טֿכַאד ,זיא סָאד -ןעװעטַאק
 'פד ןופ רעּבײװ יד ,ןעמַאד וליפַא ,ךַאז עג דעֿכָאװ ַאזַא ,ע'טושּפ
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 -ַאק ןעגעװ סעקנַאילוח-דנעװָא יד ףיוא ןרעדױלּפ ,סעקיגװַאנישט
 .ןעװעטַאק רהעמ סָאװ ףרַאדעּב ןעמ זַא ,םעד ןעגעװ ןוא ןעוועט

 ?;םעד ןהָא ןעמוקסיוא ןעד ןעמ ןָאק--
 -דנאש ן'פיוא טגעלעגרעדינַא טרעװ סָאװ ,ןעשנעמ ַא ןהעז

 ,עילַאק טֿכַאמ סָאװ ,סנױזַא סָאװטע ןַאהרַאפ זיא ןירעד -- ,להוטש

 ףעשנעמ ם'ניא היח יד טקעװרעד סָאװ
 ַא סיפע ןעדלַאװג טכַאמ--!טָאג ןוא רַאצ ןייד ןיּב ךיא--

 ,רעשדלעפ ַא רעדָא לעטַאריזדַאג רענעזעוװעג ַא ,טשיגרָאג
 -רעװ עטסּביל סָאד ,טגָאועג ןיש ּבָאה ךיא יװ ,זיא סָאד

 ,.סעלעטירטָאמס-עמרוט יד ןופ לעט
 | ,קזוח זיּב ןעהעגרעד ןעגנופָארטשעּב יד
 ןעכַאמ--!ןעגנופָארטשעּב ַא רַאפ טציא סָאד ןענעז סָאװ--

 -בַא ןעמ טגעלפ לָאמַא--.סעלעטיוטָאמס יד דנעה יד טימ קעװַא

 םעד ןעקנַאד ןהעג ןעזומ ךָאנ רע טגעלפ ,טנַאטסערַא'נַא ןעסיימש
 ,לעטירטָאמס

 ? ןעקנַאד סָאװרַאֿפ--
 ןעּביוהעגפיוא ,ןעוועג גנונדרָא ַאזַא .גנונרעלנָא רעד רַאפ--

 עשַאװ ,ךייא קנַאד ךיא, :טגינרעפ ךיז ןוא סיפ יד ףיוא ךיז
 -עגנָא ,רַאנ םעד ,ךימ טָאה רהיא סָאװ  ,עידָארָאגַאלבָאקַאסיװ
 זיא עגרָאטַאק יד .ָאטשינ סָאד ןיוש ןיא טציא רעּבָא ?!טנרעל
 !ןייז ןעמ לו ?שינַאמוח, ! ןעזָאלוצ

 -ָאמס ןַאהרַאפ ךיוא טציא ןענעז סע ןוא ןָעועג ןענעז סע
 -ערַא ענעסימשעג .טשינ ןייק טשינ ןענעקרענָא סָאװ ,סעלעטירט
 ,ןעטגַאטס

 ,רימ יי םעטסיס ַאזַא ןיוש--
 ענרעזייא, םהיא טפור עגרָאטַאק יד סָאװ ,ייז ןופ רענייא

 -יטָאדקענַא'נַא ךיז ךָאנ טזָאלעגרעּביא טרּפ םעד ןיא טָאה ,"זָאנ
 | ,םש ןעש

 טגעלפ ,גנולייטנײא-טײּברַא רעד ֹוצ הירפרעדניא ןעמוקעג
 -ערַא רענעסימשעג -טשינ ַא ָאטשינ סיפע ןיא יצ ,ןעקוקסיוא רע
 ,טנַאטס

 ןגירעהעג יװ טשינ ,לרעדורע ,יױזַא רימ וטסהעטש סָאװ--
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 .?לרעדורּב ,ךיז געל ,ועהַא רָאנ םוק ?ַאה ?ןענַאטשעגּבָא סּפַא
 ןפיוא טרהיפעג ךיז טָאה רענעסימשעג-טשינ רעד ּביוא

 וד ןוא "םעטָא'נַא ןהֶא, ,טגָאז ןעמ יװ ,ןענַאטשעג ,ןפוא ןעטסעּב
 וצ ןעפעשטוצ טנָאקעג טשינ ןפוא םושּב ךיז טָאה זָאנ ענרעזייא
 :ןעגָאז ןוא ןרהעקּבָא ךיז רע טגעלפ ,םּהיא

 טשרַאקַא םוק ! רעמוטש ַא יוװ ,ןעטרָאד וטסהעטש סָאװ ,יע---
 !עגידנענערּב יד ןופ ןײרַא םהיא טיש ,ןילּת .לרעדורּב ,רעהַא

 ? עידָארָאגַאלּב עשַאװ ,סָאװרַאפ--

 !םהיא ןעמ לָאז ןעגעלרעדינַא ?ךָאנ וטסעװ ןעדייר .ַאה--
 ןעטנַאטסערַא ףױא געיעג א ןעכַאמ טגעלפ רע

 ,טסָאּפ ןעקסווָאקַאטרָאק ןיא םי גערג םייּב רע טרהָאפ טָא
 םייּב דמַאז ם'ניא ןעטרָאד ךיז טּבָארג טנַאטסערַא'נַא--רע טהעז
 ,םהיא וצ ךיז רע טזָאל .גערב

 ךיז רע טקור ,זָאנ ענרעזייא יד טנַאטסערַא רעד טהעזרעד
 טָא רָאנ .םהיא ךָאנ לעטירטָאמס רעד ,דמַאז ןרעּביא רעטייוו
 ןויּב טּפַאֿפ רעסַאװ סָאד :ןהעג טשינ רעטייװו ןיוש ןעמ ןָאק

 | | | ,לעטרַאג

 ,טנַאטסערַא רעד וצ ךיז טלעטש
 ללרעדורּב ,ָאד וטסוהט סָאװ--
 רעייא רַאּפ ,עידָארָאגַאלּב עשַאװ ,ךיא ּפַאֹכ סעקַאר טָא--

 - ףל
 וטספױלטנַא סָאװרַאפ רעּבָא ,ןייפ רהעז ?וטסּפַאכ סעקַאר--

 -כעלש ּפָאק ןיא ןעּבָאה ,םינּפא ,טזומ וד ? ַאה ,ָאװטסלַאשטַאנ ןופ
 ךיק ןיא רימ וצ קעװַא-גָארט סעקַאר יד ,ןייפ רהעז ,תונויער עט
 טעװ ,סױרַא-העג ,גנולייטנייא- טײּברַא רעד ייּב ,הירפרעדניא ןוא
 .ןעסיימשּבָא ךיד ןעמ

 ןעװעג זיא טנַאטסערַא רענעסימשעג-טשינ ,רעגיצנייא רעד
 | ,רעכיק רענעגייא ןייז

 רעטנוא ןענופעג ךיז טָאװ סָאװ ,רעֿכיק רעטקישעג א רהעז = |
 ,ּבײװ סלעטירטָאמס םעד ןופ ץוש רעד

 לָאמ ןייא ױז טָאה--.ןערהירנָא טשינ רימ וטסלָאז םהיא--
 | ןַאמ רהיא טגָאזעגנָא לָאמעלַא רַאפ
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 וצ ןערהָאפעגקעװַא גָאט ןעצנַאג ַא ףיוא יז ןיא לָאמנייא
 ;ז טהעז ,ןערהָאטוצ טעפש רעּבָא יז טמוק .עטנַאקעב ערהיא
 ,רעטמעשרעפ א טיפע םורָא-טחעג ןַאמ רעד

 ,דנעה יד טימ ןָאהטעג שטַאּפַא "ז טָאה--! ןעסימשעגכָא--
 טימ טרעפטנעשג זָאנ ענרעזייא יד טָאה--! ןעסימשעגבַא--

 .עניימ המשג ,ןייב טשינ ייז--ענימ רעטנידלושרעפ א

 טָאה סָאװ ,,ל לעטירטָאמס רעד טריסערעטניארעפ טָאװ ךימ

 ,ןילאכאס ףיוא ןורּכז ןעכילקערש ַא ךיז ךָאג טזָאלעגרעּביא תמאּב
 .טָאמ ַא ןהָא ןוא להָאצַא ןהָא ןעסימשעג טָאה רע
 ףרַאּפ 20-40 8 ןעסיימשבַא ןעמ טגעלפ ןעגראמחירפ ןעדעי

 | ,ןיוש
 יִזֲא יה ןעטנַאטסערַא יד טגערפעגרעדנַאנופ ּבָאה ךיא

 | ,ןעגנַאגעגוצ זיא סָאד
 ,טשיגרָאג ,ךיז טכַאד ,ןהעגסױרַא ױזַא ךיז טגעלפ רע ,טָא--

 ףיז רע טקוק ןעגערפױא ןעמהעג ךיז רע טגעלפ רלַאב רעגָא
 :גנונדרַא ןיא טשינ סיּפֹע יא ןעצימע ייּב זַא ,רע טהעז ,םורָא
 ענשימוא .טַאלשוּב רעד ןעסירוצ ,רעדורב ,סיּפע זיא ריד יב,
 וצ ?עידָארָאגַאלּב עשַאװ ,ױזַא יװ, ??ענשימוא ?ַאה ?ןעסירוצ
 ?טײּברַא רעד ייּב,--," ןעסירוצ טייברא רעד ייּב !ענשימוא סָאװ
 ןיא ריד ןעגיל יװַא טָא !ַאה !טהייגרעפ טשיג וטסָאה סָאװרַאפ
 סָאװ טימ ָאטשינ;--'? ַאה ,יװַא טָא !ןעכַאז ענָאיזַאק יד ןעניז
 ןרעדָא יד, .היח ַא רָאג ןיוש רע טרעװ ָאד רָאנ ?,ןעטכיררעפ וצ

 .ףרימ וטסעװ ןעהיינרעפ ןוא ןעהיצסױרַא ,בלּכ ,ריד ןופ ךיא לעװ
 סעטַאל ןוא ךעלקיטש סױרַא-דײנש טױה רעד ןופ !ןרעדָא יד
 ּוד יװ ,ןעסיירוצ ביל סָאד ריד לעװ ךיא !ןעגעל רימ וטסלָאז
 תיממ !רעדינַא םהיא געל !ןילּת !טַאלשוּב םעד ןעסירוצ טסָאה

 רהעמ ץלַא ,רעטייו סָאװ ןוא .ןָא ךיז טּביה סע ןוא "!םהיא
 רעּבָא ,ןעצפיז טימ טּפַאזעגנָא סרעװ טפול יד .רע טרעװ היח
 ףטקרַאטש !םיבלּכ יד ,ךיז ןעכַאמ ייז, ,סיפ יד טימ טעּפוט רע
 -טירע ַאזַא ןיא ןעלַאפנײירא רע טנעלפ ףוס-לּכ-ףוס "!ייז גָאלש

 .?ל-עדיגַא ןײלַא ךיז לָאז ןילּת רעד ,ןעסייה טגעלפ רע זַא ,ןרָאצ
 ףצ א ,טהיא טדניש, ,ןעועטַאק םהיא ןעלָאז ןעטנַאטסערַא יד ןוא ןעג
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 *"!ןעװעלַאשז טשינ ,ןעװענַאש טשינ ,םיבלּכ ,ךייא לָאז

 -עג ןייז טרעלקרעד רימ טָאה--!ןעװעג רַאנ ןייק טשינ--

 יװ ,טסואוועג טָאה--,לעטירטָאמס ַא ןײלַא טציא ,ףליהעג רענעזעוו

 יד ןעצעהפיא טגעלפ רע ,עגרָאטַאק יד ןעטלַאה ףרַאדעּב ןעמ

 ןייק .עגרָאטַאק רעד ףױא ןילּת םעד ןוא ןילּת ן'פיוא עגרָאטַאק

 רעד ןיוש טגעלפ םעדֿכָאנ ,ןייז טנָאקעג טשינ ןעּבָאה ןעקיירטש

 | ,"ןערימש טשינע ןילּת
 .לַאװרעפ ןעוועג רימ רַאפ זיא סָאװ ,,מ לעטירטָאמס רעד

 -ייא רַאפ טנעכערעג ךיז טָאה ,עמרוט רעקסווָאקַאסרָאק ןופ רעט

 ,ןילַאכַאס ףיוא סעלעטירטָאמס עטסגיד'תוירזכַא עמַאס יד ןופ םענ

 טגעלפ--!הרצ עצנַאג ןיימ זיא סָאד טָא--םיריוטקָאד יד--

 ,ןע'רוּכשינָא ךיז טגעלפ רע יװ םעדֿכָאנ ,דנעװָא ןיא ןעיירש רע

 רעגיוָאדרעד רעּבָא !ןייז ייז ןעליװ שינַאמוה--."גירעהעג יו;

 -עדליגזַאר ַא ןיּב ךיא ,זנוא רַאפ טשינרָאג ךיז טסַאּפ לעקיטרַא

 -ליגזַאר יד ךָאנ קנעדעג ךיא--,ןעמהירעּב ךיז רע טגעלפ--; רֶעי

 יקישטשמערוט רענעריוּבעג א ןיּב ךיא !ערַאק ףיוא ןעטייצ רעוועיעד

 ןיּב ןײלַא ךיא ,לעטירטָאמס-עמרוטַא ןעוועג זיא רעטָאפ ןיימ

 ,םיצירּפ ןייק טשינ ןענעז רימ !ןעסקַאװעגסױא סערַאנ יד רעטנוא

 ןיא טָא ! םוינַאמוה טימ ּפָאקַא ןעהערדרעפ ךיז ןעלָאז רימ זַא

 | ?ןעהעג רימ סָאװ

 ,ןעטריקַאלּבעגּבָא ןייז ןעזיועּב רע טָאה ץלָאטש טימ ןוא
 ַא ןעװעג טלַא רשפא ןיש זיא סָאװ ,לעניש םענעֿכָארקעגּבָא

 | | - ,גיצנַאװצ רהָאי
 ךָאנ ןעװעג טשינ זיא ,רעטכינ ןעועג זיא רע תעשּב ןוא

 רעד טָא יװ ,שנעמ רעשידָאטעמ רעדלימ ַאזַא ךָאנ ,רעכייװ אזַא

 ,קינריּביס רערטיכ רעטלַא

 -רעדירּב / ,"סעשרעדירּב, ןעפורעג רע טָאה ןעטנַאטסערַא יד

 ןוא "ךעלעּצײט, ,"ךעלעשנעמ עקנעּביל, "עניימ עגיצרַאה, ,"ךעל

 יטרָא ןופ טרהירעג טשינ ךיז רע טָאה טרָאװ םורפ ַא ןהָא

 !!טרָאװ םורפ ַא ןהָא ןעמוקסיוא ןעד ןעמ ןָאק--

 ַא טימ ןעפוווצ רע טגעלפ טנַאטסערַא ןעטגידלושרעפ םעד

 -  העגגיפ
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 -עּבײט ,ךיז געל .רעקניּביל ןיימ ,רעהַא טשרָאקַא םוק--
 | ! ןעצירּפשנייא ריד טעװ ןעמ--,סגיימ עלי

 תונמחר טָאה !סָאװרַאֿפ ,עידָארַאגַאלבָאקָאסיװ  עשַאװ--
 !סגײמ עלעּבײט ,עפ !רעקניּביל ןיימ ,עפ ,סָאװ ,ונ--

 יזגֹורּב טשינ ריד ףיױא ןיּב ךיא ?ריד ףיוא זגורּב ןעד ךיא ןיּב-

 וד סָאװ ,רַאפרעד ןוא !סניימ עלעּבײש ,ךיז געל ,ךיז געל

 .ץימש ףניפ ַא ךָאנ ןייז-ףסומ ריד ךיא לעװ ,ךָאנ ךיז טסרַאּפש
 | ...עידָארָאגַאלּבָאקָאטיװ עשַאוו--
 .עגדוקסַאּפ רָאג ןיוש ןיא יױזַא ,סניימ עלעבייט ,עפ--

 טטגלָאפ וד ןוא ,ןעגעל ךיז טסלָאז וד ,טסייה קינלַאשטַאנ רעד

 | .!עשרעדורּב ,ךיז געל ,ףניפ ךָאנ ,טשינ
 טגעל ,ןעסקַאװ ןייא ןיא טלַאה ףָארטש יד זַא ,ןהעזרעד

 ,רעדינַא טגַאטסערַא רעד ךיז

 טימ ,ונ .רעכיילג זיא ױזַא טא ,רערעייט ןיימ ,ױזַא טָא--

 -עג .רעידעוװדעמ ,ןײרַא םהיא ץירּפש !רעּביל ןיימ ,ףליה סטָאג
 ,רעקרַאטש .ךעל'תוקספה טימ ,טּפַאֿכעג טשינ ,ןערעװ לָאז ןעסימש
 ףימ !רעסעּב זיא תוקספה טימ !יװַא ,ױזַא טֶא !טלייאעג טשינ
 ןעלייא וצ סָאװ טשינ ךיז ןעּבָאה

 ןייז טימ טשיג ןעירשעג טָאה טגַאטסערַא רעד בוא ןוא
 :ןעגָאז .מ םהיא טגעלפ ,לוק

 !רערעיײט ןיימ ,ןעדייל-וצ טסעװ ,השק'שיג ,השק'שיג--
 ןָאהט ךיוא ןעלָאז רימ ,ןעסייהעג ןוא ןעטילעג ךיוא טָאה טוטסירק

 ,ענעגייא סָאד
 -על דלַאּב ,ךילריטַאנ ,ךז ןעגױלפ ןעטנַאטסערַא עשיטקַארּפ

 סערעי רַאפ זא ,טסואהװעג ןעּבָאה יז ;שינערַאמש םוש ןהָא ןעג
 -קעּב יז ןעלעװ ,ןעטעּבּבָא ןעמהעג ךיז ןעלעוװ ייז סָאװ ,לָאמ

 :ןעגָאז טגעלמ לעטירטאמס רעד ןוא ,הפסוה ַא ןעמ

 ןופ ךימ ןעהעטשרעפ ףךעלרעדירג יד 1ןעקוק וצ תחנַא--
 !ערעײט יד טימ המשנ ןיא המשג ןעבעל רימ ,סרָאװ ןעטשרע

 .העװ ךיז לָאז ןעמ זַא ,ןעפערטעג טשיורַאג טאה סע ןוא--
  טמָארטשעב; רע יװ ,גידגערעה ,טגערפעג םהיא ךיא בָאה--? ןעד
 -  "טרַאװ גיטכרקפסטאג א טימ עדַאטס ןייז לָאמ סעדעי
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 | ,טֿכַאלצ ךיז טָאה רע
 יי ליה ןיא טָאד ?רהיא טניימ סָאװ ?רהיא טדער סָאװ--

 סָאד ןיא רימ ייּב ,ןעזָאלוצ עגרָאטַאק יד ?ענַאמוה, יד ייּב ,עיינ
 .םהיא ןעלסיורט ,טנַאטסערַא רעד ,ןעגעל ךיז רע טהעג .,ָאטשינ
 !ףימ ןָאק רע ,סיפ ןוא דנעה

 רע טגעלפ ,ןע'רוּכש'נָא ךיז טגעלפ רע זַא ,דנעװָא ןיא ןוא
 : ןעדלַאװעג ןעֿכַאמ

 ןהמיא ןיא !עגרָאטַאק יד ןעטלַאה ןעמ ףרַאדעּב המיא ןיא--

 'נוא ןענעז ?ענַאמוה, עגיָאדיד רעּבָא ! רימ ייּב טגערפ רהיא
 טימ ןערהָאפ יז ןעלָאז !םיבלּכ יד ,זנוא ייז ןענעז הזבמ !הזבמ
 -ָאה סָאװ רֶעֹּבָא ,ןעליו ייז ןיהואוו טייקכילדניירפנעשנעמ רעייז
 יא עגרָאטַאק יד !?עגרָאטַאק רעד ףױא ,ןָאהט וצ ָאד יי ןעּב
 :ןעּבירשעג טהעטש ןעטפירש עגילייה יד ןיא ןוא !ךַאז רעזנוא
 !המשנ יד טגינייר קערש

 ןופ לעטירטָאמס ַא טציא ,ט רעשדלעפ רענעזעװעג רעד

 ,שנעמ ןימ רעדנַא'נַא רָאג ןיוש ויא ,עמרוט רעקסווָאקיר רעד
 ףפע רעװ ,ןעוייו וצ ןוא ןעמהיר וצ ּביל ךיז טָאה רע

 יה ,רענױזַא זיא
 .העצרעד וצ ביל רע טָאה יירעשדלעפ ןייז ןעגעוװ וליפא

 ןיפערג ַא סיּפע .ןעגױלפעג טשינ ןעגיטשעג טשינ תוישעמ ןעל
 פז טָאה ,ןירַא המחלמ ןיא ןהוז רהיא ןעקיש טפרַאדעּב טָאה
 .החגשה ןייז רעטנוא ןהוז םעד ןעּבעגעגרעּביא

 .םהיא טלָאז רהיא ,ןהוז םעד ,רעּביא םהיא ךייא ּביג ךיא--
 | | ,ןעטיה

 ,טכױלֿפרוד רעיא ,עניָאקָאּפס  טנעז---=|
 -ָאלּב ,ןעּפמוז ףיוא סעינָאלָאק רֶע טעדנירג ןילַאכַאס ףיוא

 טױלא סעמרוט רעּביא טיוּב רע .ןעמָאנ ןייז ייז טיג ןוא סעט
 ,טימרעד ןעמהיר ןייא ןיא ךיז טלַאה ןוא "ןעטקעיָארּפ ענייז

 .טֿכַאמ ןופ עגושמ טציא רע טרעװ ,לעמירעוו ןעזעוועג ַא
 'פװ ,עלערהעה סעדעי טנַאטסערַא רעד סייוו רימ ייּב--

 ןעמערּב עניימ ןיא טגיל סע יװַא
 :ןעו ,ןעטייצ יד ןענהָאמרעד וצ ּביל רע טָאה סרעדנוועּב
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 -ןעדָאװעיַאװ רעד ןופ רעטלַאװרעפ רעגילייווטייצ ןעוועג זיא רע

 ןיוש ויא סָאװ ,ןילַאכַאס ףױא עמרוט עטסכילקערש יד ,עמרוט
 ,ןערָאװעג טפַאשעגּבָא טציא

 .ףעד ףיוא ,ךימ רהיא טהעטשרעפ ,סױרַא רימ  ךיא העג--
 . -ַאנרַאװ ,ןעגרָאמ-טוג ,טיבלּכ ,ןעגרָאמ-טוג, ; גנולייטגייא-סטייברַא
 ,ךייא ןעגרָאמ-שוג, :לוק ןייא ןיא םלוע רעד טרעפטנע "! סעק
 ,ןעהעטשרעפ ייז ,טכַאל ןעמ ןוא "1 עידָארָאגַאלּבָאקָאסיװ עשַאװ
 .ייװש א ,סיורַא-העג ךיא ןַא רעּבָא ,טגעלעגפיוא טוג ןיּב ךיא זַא

 טשיג ןוא ןעמוקעג ךיא ןיב .םורַא םלוע-תיב 8 ןיא ,רעגידנעג
 ,ךיא ןיב "!טכעלש, :ײז ןעהעטשרעפ ,םיבלכ יז ןעפורַעגנָא
 לַארעגעג ןייא ןייק רַאפ .סעּכ ןיא ,טנעלעגפיוא טשיג ,טע טסייה

 ןעסיימש ךיא טסייה ,יװַא טשינ ךיז ןעמ טקערש ?הטָאמס, ן'פיוא
 ַא ,סנעזייאּבָארג ! ןעטַאדלָאסטס ,ןעמעטָא וצ ףױא עלַא ןערעה--
 "! ןעפארג ןעמ לָאז ּבורג

 ?סניװַא טָאװ וצ--
 א, ,ןעסיימשרעפ טוט ףיוא טש'רמולּכ ליוו ךיא !רכק ַא--

 ךיז ןעהערד סעקיגשטָאמָאּפ יד ,ךיא יירש--"! רעהַא רעשדלעפמ
 ףימ ךיז ןעפרַאװ .ןעגיהורעּב טש'רמולּכ ךימ ןעליװ ,רימ םורָא
 ,ךיז טלעסיױרט ןיײלַא ןילת רעד .סיפ יד וצ ןעטנַאטסערַא יד
 ןעמוקעג וטזיּב ןערימש, ,ןעװעדלַאװג ןָא-גיוה ךיא ןוא .טַאלּב ַא יו
 ףיד ךיא לעװ ,טשינַא ,קרַאטש עוועט. , --,ךיא = לירש--*? רעּהַא
 !! ןעגעלקעװַא ךיוא

 ןעטנַאטסערַא יד !טשינ תושממ ןייק סע טָאה ךָאד רעּבָא--
 .'בַא בוא ,יײז ףיוא טשינ טקריוװ סָאד ,וצרעד טנהעוװעג ןערעוו
 ָאט ןעּבעל ןייז ףױא ץימש 3:000 ןעמוקעּב טָאה טנַאטסערַא
 םהיא עװעטַאק שטָאכ !ףערטעּבַא רַאפ םהיא ייּב סע סָאה סָאװ
 -ַאנ םעד ןהעטשרעפ ףרַאדעּב טנַאטסערַא רעד ,ןיינ .גָאט ןעדעי
 טנַאטסערט םעד ףרַאדעּב '!ןעסיימש, :גָאז ךיא ּבױא ,קינלַאשט
 ןעטנַאטסערַא יד טגערפ רהיא .קערש ןופ טוה יד ןעכירקּבָארַא
 .ןעגָאז ךייא ייז ןעלעוו ,רימ ןעגעוו

 ןעגערפ טפרַאדעּב טשינרָאג ןעמ טָאה ןעטנַאטסערַא יד



 יב

 .ש טיװ ע ש ָא רָא ד יה סט

 טנַאקעּב טוג ןיוש רימ ויא ןילַאכַאס ףיוא םש ןייז :םהיא ןעגעוו
 .ןעווצג

 טָאה -- ,ןעטנַאטסערַא עניימ ןעסיימש טשינ ךיא העג ךייא טימ--
 ,ףָארטש רעד ייב ןייז לעװ ךיא ּביוא--,טגָאזעג לָאמנייא רימ רע
 -ַאזַאל ןיא ןעטױט ַא ןעגָארטקעװַא טנַאטסערַא םעד ןעמ ףרַאדעּב
 ךיא .עמרוט יד ןוש ךימ ןָאק ױזַא .שרעדנַא טשינ ,ןײרַא טער
 ןעטימניא -- רע טלהעצרעד -- ,רָאטנָאק ןיא ךילנהעוועג סיימש
 סָאריּפַאּפ ַא רעֿכױררעפ ךיא .עליּבָאק יד רעדינַא ןעמ טלעטש
 .יילג .לעקניװ וצ לעקניװ ןופ ןהעגנורַא השעמ-תעב ןָא-ּביוה ןוא
 .רעד ןֹוא ,"סנייא, :ךיא גָאז ,עליּבָאק רעד טימ סיוא ךימ ךיא
 ךימ ץעז ךיא ,טײּברַא'נַא סעּפע וצ רָאג ןימ ךיא םהענ ךָאג
 ןעסעגרעפ טש'רמולּכ טלָאװ ךיא יװ טקנּפ ,ןעבײרש קעפ
 יירד-ייווצ ַא ןיא ךיא ביג ץימש גיסיירד ַא "!ייווצ , :ךָאנרעד ןוא
 ,לֹּת ַא םהיא ןופ טרעװ ,ןעסימשעגּבָא טרעו רע ןענאװ זיּב .הצש
 ןוא ךיז טלעדיז ןוא טָאג טעּב ןוא טצכערק ןוא טירש רע
 .גָאק ןיא ןהעג רע ףרַאדעּב .וליפא עגושמ יװ יװַא סיּפע טרעװ
 טעװ רע ,הילּת רעד ףױא יו ,סנײאצלַא ויא ,ץימש ףיוא רָאט
 ,ןעסעגרעפ טשינ לָאטנייק סע

 ,ןעשנעמ ןהעזעג ּבָאה ךיא .טשינ תמאּב טסעגרעפ רע ןוא
 רעּבָא .ןעּבעל רעייז ףיוא ץימש רעדנעזיוט ןעמוקעּב ןעבָאה סָאװ
 .ןעסעגרעפ טשינ ייז ןענָאק ?רָאטנָאק ןיא , ץימש גיסיירד יד

 ןילּת רעד ןוא .ךרוד ןוא ךרוד וטסלהיפ ּפַאלק ןעדעי--
 המשנ יד--ףוג רעד רָאנ טשינ ןוא ,טהעגרשפ סע ויּב טרָאװ
 יא ,טױט רעד רעסעּב ןיוש ,ןעטרַאװ ןופ טעשטומעגסיוא טרעוו
 ףעשטומ וצ ךיז ױזַא רעד

 ךיא ןוא--,ק טגָאז--,הלוגס ץּפַאנק ַא ךיוא זיא סָאד רעּבָא--
 זיא ,גנוניימ ןיימ טױל ,ןעטלעז ץנַאג טימרעד טציא ךימ ץונעּב
 זיא סָאד טָא ,רעצרַאק רערעטסניפ ַא יװ ,סרעסעּב ןייק ָאטשינ
 ףיוא ןירַא ןעמ טצעז ,רעטיר ןופ רעֿכילקערש ךס ַא .לעטימ ַא
 ..ןָאהט קוק ַא ןעלעװ רימ ,טמוק ,..ייווצ ןעכָאװ ַא

 ,סעֿכילקערש סיּפע ךילקריוו ךיא סָאד
 -ייז עדייּב ןופ ;לרָאדירָאק ןיילק ַא ןיא ןיירַא ןענעז רימ
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 ןיא ךעלרעטסנעפ ןופ םינמיס טימ ךעלעגייטש עקשטיניילק--ןעט
 ,ריהט

 יד .ּפָאק רעד טלעדניװש רָאדירָאק ןיא טפול רעד ןופ
 יד םורַא רעדָא דניה ןופ לַאטש ַא ןיא יװ טקנופ זיא טפול
 ,ףלעוו ןופ ןעגייטש

 ןופ ךיז טָאה ,רָאדירָאק ןיא ןיײרַא ןעגעז רימ יװ דלַאּב
 ס'ק ףיוא יירעלדיז עגיד'מנהיג ַא טרעהרעד ךעלעגייטש עלַא

 ,סערדַא
 ,ןרָאצמירג ןופ ןעֿבָאוװקעג טױה רעד ןופ ןענעז ןעשנעמ

 ײד טנהָאמרעד טָאה סָאד .ןעריהט יד וצ ןעפרָאװעג ךיז ןעּבָאה
 /,זיה-םיעגושמ ַא ןיא עגיחורנוא ןוא עדליוו רַאפ גנולײטּבָא

 5 .ןעסייהעג .ק טָאה--.,ן'וועסוג טשרָאקָא ןעפע--
 .רעּבָא ,סָאלש ן'רַאפ ןעמונעג ךיז טָאה לעטַאריזדַאנ רעד

 1 :קצרש לופ ,לוק ַא טרעהרעד ךיז טָאה לעגייטש ןופ
 ףיא !רימ וצ ןיירא טשינ טהעג !ןײרַא טשינ טהעג--

 !ןעגע'גרה'רעד ךייא לעװ
 עמונעגקירוצ .ק טָאה-.,טשינ יקַאט טפרַאדעּב ןעמ ,ונ-

 ןופ רעסעּב לעסיּב א ןיא ,רהיא טהעו ,סָאד--.גנונדרַארעפ  ןייז
 | ;ץימש זיא סאו ,ץימש

 ךיז ןעּבָאה סָאװ ,ןעשנעמ עלַא יד טָא ,ךַאז ענדָאמ ַא
 !לק ןיא ןיא עלַא ן'הגעט ,ןעסיימש רעייז טימ ןעוועג םש-הנוק

 / "רןעד סע טקריװ ?ץימש ןעפלעה סָאװ--

 - ,ןעגעוושסעדנופ ןעסיימש ןוא

 ר עק א

 ,ףָארטשטיוט

 ןיא ןיזַאקרעמ לארענעג רעד סָאװ ,רהָאי ריפ יד רַאפ
 ןעועג טשינ ןילַאכַאס לעזניא רעד .יוא יא ,קינלַאשטַאנ ןעוועג
 | .ףָארטשטױט ןופ לפ ןייא ןייק
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 --,טימרעד ןעדירפוצ טשינ ןייז ןעלעוו ךס ַא ,סייוו ךיא--

 ,טגָאזעג לַארענעג רעד רימ טָאה
 -נוא , רעגױָאדרעד ןעגעו ןעדייר ןעלעוו רימ רעדייא רעּבָא

 עֿכילטע ןעגָאז רימ ןעלעוו ,תופס ערהיא ןעגעװ ,"טייהנעדירפוצ
 טרהיפעגסיוא ךילנהעוװעג טרעװ ױזַא יװ ,םעד ןעגעו רעטרעוו

 ,ןילַאכַאס ףיוא ףָארטשטיױט יד |
 טימ ןערָאװעג טרהיפעגסיוא זיא ףָארטשטױט עטצעל יד

 , קירוצ רהָאי ריפ

 :ןעטטיװידיצער-סעקינשזרַאטַאק יירד ןעגנָאהעג טָאה ןעמ

 -.עגנוי ייווצ ןוא קינשזרָאטַאק םענעּבירטעגכרוד ןעטלַא'נַא םענייא

 -ַאט סע זיא ןהעשעג ןעּבױרעּב וצ הנוּכ רעד טימ החיצר ַא רַאפ

  ןילַאכַאס לעזניא רעד ףיוא יק
 רעד טלהעצרעד רימ טָאה ףָארטשטיוט רעגיזָאדרעד ןעגעוו

 -הדותמ טױט ן'רַאפ טָאה סָאװ ,רעדנַאסקעלַא ,חלג רעשינילַאכַאס

 יע טּפשמ'רעפ יד ןעוועג
 .נַאטקעלַא חלג רעד .רעדנוזעּב ןעטלַאהעג ייז טָאה ןעמ

 ןעמוקעג ,ָאװטסלַאשטַאג ןופ גנונדרָארעפ רעד טל ,זיא רעד

 ףעגנעה ן'רֲַאפ רעהירפ געט יירד טימ ייז וצ
 ןענַאטשרעּפ ע'טפשמ'רעפ יד ןעּבָאה ,חלג רעד ןעמוקעג |

 ,ךיז טרעטנהענרעד טונימ עטסיוו יד זַא

 -ָאה ןוא טשימוצ ,ןעקָארשרעד .,סַאלּב ןעוועג ןענעז ייז--
 רעד טלהעצרעד טָאה--ןעדיירסױא טנַאקעג טשינ טרָאװַא ןעּב
 -לַאהעג זיא-סע-יוװ ךָאנ ךיז טָאה רעטלַא רעד--.,רעדנַאסקעלַא חלג

 ענייז וליפא טֿפַאלעגסױא ,טױט ן'רעּביא ט'קזוח'עג ,טכַאלעג ,ןעט

 ,ןייז טעװ סע סָאװ ,אלימ ,רעדירּב ,ךיא גָאז ,ונ, .,,םירבח
 ןָאהט וצ טֿכַארטַא טדַאשעג טשינרַאג טלָאװ רֶעֹּבֶא לייוורעד ,ןייז

 ,ןָאהט-הליפּת ןעמונעג ןעמ טָאה ,טוג ,ונ ."המשנ רעד ןעגעוו

 .ןעּבעל ןוא ביל טימ ,ץרַאה טימ רעּבָא

 ?געט יירד עלַא-+
 רענעי ןעגעו טסעומשעג ןעּבָאה רימ .געט יירד עלַא--

 ןפיוא ןעמַאזצ .םיִליהּת טגָאזעג ,טנעװַאדעג ןעמַאװצ ,טלעו

 ,ךיז ןופ עגר ַא ףױא טזָאלעגּבָא טשיג ,טריצַאּפש וליפא ףיוה
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 "ןיז ןעקערש רימ ,זנוא טימ טנעז ,לרעטָאּפ, :םימחר ךיז ןעטעב
 ,העש ןעבלַאהטרעדנָא ערעסָאװ ףיוא םייהַא ןעפיול רָאנ ךיא געלט

 -ָטה ןעפָאלשעג ,ייז וצ רעטייוו ןוא--ןעּפַאכוצרעּביא ץרַאה סָאד
 . טלעמערדטנַא ץימע טגעלּפ העש ַא ףױא ױזַא :גינעװ ייז ןעב

 / רעװ ןוא .ןעפָאלשעג טשינ ןױא ּבָאה ,רעדיװ ,ךיא ןוא ןערעוו

 ?גױא'נַא טימ ןעכַאמוצ טנַאקעג ָאי סע טָאה
 ,ךיױא ןעכַאז ערעדנַא ךופ טסעומשעג ייז טימ רחיא טָאה--

 { םיגיגע -טָאג ןופ רעסיוא
 יפ ןעטלַאהרעטנוא טרָאֿפ ךָאד וומ ןעמ ?שרעדנַא יװ--

 טגעלפ ןעמ זַא ,ןעלַאפ ןעפערט ךָאד ןעגעלפ ,גנונפָאה יד ייּב
 -וצ ןעד ןעמ ןָאק ןוא ,תילת רעד ףיוא וליפא ןערעװ טגידענגעז
 טלַאפ גנונפַאה ַא ןהָא !גנונּפָאװ עטצעל יד ןעשגעמ א ייּב ןעמהעג
 :ןעגערפ ץלַא ךימ ןעגעלפ ייז ,ןיירא שואי ןיא שנעמ רעד
 רעהירפ גָאט א טימ יײז טָאה ןעמ זַא רעּבָא ?ןעװ ןוא ןעװע
 .רָאמ זַא ,ןעגַאטשרעּפ ןױש יײז ןעּבָאה ,שעװ ןייר טכַארּבעג
 טשיג ןיוש ייז ןעכָאה טֿפַאנ עגיזָאדיד .אמתסמ הירפרעדניא ןעג
 ןערָאװעג טלעמערדטנַא ָאי ןיא רענייא ,ךיז טֿפַאד ,ןעפָאלשעג
 ,ןעניגעּב ןֹוא ,ןעוועג-הרותמ ליז ךיא ּבָאה טכַאנייּב ,העש ַא ףיוא
 יו ןעמ טָאה ,גָאט ףױא ןעירַאש ןעּבױהעגנָא רָאנ טָאה סע זַא
 עזיר עצרַאװש יד ןָאהסעגנָא בָאה ךיא ,ןערהיפסורַא ןעמונעג
 | ײז טימ קעװַא ןוא

 לעטרעפ ַא ףױא :העינמ ַא טכַאמעג סעפע ךיז טָאה ָאד
 ןייזיּב טפרַאדעּב סָאװ ,ןָארעּפ עגעי טגיטעפשרעפ טָאה העש
 ,ףָארטשטױט יד

 סָאד טָא--,טגָאזעג תהלג רעד טָאװ .- ,ןעגיולג רהיא טעוו--
 ירד עלַא יד יװ ,רעגנעל ןעזיועגסױא רימ טָאה תעש לעטרעפ
 !יײז רעּבָא ןיא יװ טנײה ,רימ סָאד זיא געט

 ןעמ טָאה ,עיצַאמריפגָאק יד טנעײלעגֿכרוד טָאה ןעמ זַא
 ,ןעקיוּפ יד ןיא ןעּפַאלק ןעמונעג

 יז םורָאװ ,טייקגיטכיזרָאפ עגירעּביא'נַא ןעוועג זיא סָאד
 יװ ,ָאװססלַאשטַאנ ןעלדיז וצ ןעװעג"יכמ טשינרָאג ךיז ןעּבָאה
 ןעלַאפ עניװַא ןיא גידנעטש טהישעג סע
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 םלצ םעד ןָאהטעג שוק ַא .גיהור ענדָאמ ןעּברָאטשעג--
 ,רענייא ןיולּב ,ןײרַא דנעה יד ןיא ןילת םעד ןעּבעגעגּבָא ךיז ןוא
 עטֿכער עמַאס יד, :טגָאועג טָאה ,ןיטויס ,רעטסגנוי רעד ראג

 ףיוא ףױרַא ןײלַא ,"ןעּברַאטש רָאג ךיא ףרַאדעּב ,ןעּבעל וצ טייצ
 ולַאה ן'פיוא ףיילש םעד ןעגױצעגנָא ןוא הילּת רעד

 ןופ טכַאלעג ױזַא רעהירפ טָאה סָאװ ,רעטלַא רעד רעּבֶא

  ןעלאפעג רהעמ ןוא רהעמ ץלא העש רעדעי טימ זיא ,טױט
 | ,טומ ןופ

 .טָאפַאשע ן'פיוא ןעגָארטעגּפױרַא יװ טעמּכ םהיא טָאה ןעמ
 ,סיפ ןוא דנעה ןערָאװעג ןעמונעגּבָא םהיא ןענעז קערש ןופ

 ןעפנַארּב ןעטעּבעג רע טָאה ןעגנעה ן'רַאפ
 | ?ןעּבעגעג ןעמ טָאה ,ונ--
 -חדותמ ךיז טכַאנ ןעטימניא !ןעבעג ןעד ןעמ ןָאק .ןיינ--

 טהעג סָאד ,ןעפנָארּב ןעקנירט גָאטרַאפ רעגייז ַא ףניפ ןוא ןעוועג
 - ,טשינ

 ןופ רענייא .טרעיודעג גנַאל ןעּבָאה סעינַאמערעצ-תילת יד
 -ערַא ךס ַא .תושלח ןיא ןעלאפעג השעמ-תעשּב ןיא ךַאװ רעד
 -ןז ייז ,ןערהיפוצ טכַארּבעג .ענשימוא טָאה ןעמ סָאװ ,ןעטנַאטס
 -עז ןוא ןעטלַאהעגסיױא טשינ ןעגָאה ,טגנעה ןעמ יװ ןהעז ןעל
 | .ןעגנַאגעגקעװַא ןענ

 -עגרָאפ ןיא ןילַאֿכַאס ףיֹוא ףָארטש-טױט עטצעל עגיזָאדיד

 עמרוט רעקסװָארדנַאסקעלַא רעד ןופ ףיוה ן'פיוא ןעמוק

 ןעועג זיא ףָארטשטױט רַאפ טרָא עכילנהעוועג סָאד רעּבָא |

 ןעשיווצ ,עמרוט-ןעדָאװעיַאװ עגיד'הרוחש-הרמ ןוא עֿכילקערש יד
 -עג טפַאשעגּבַא טנייה ןיוש זיא סָאװ ,עוד ןוא קסװָארדנַאסקעלַא
 ,טנעמַאדנופ עמַאס ן'זיב ןעפרָאװעצ ןוא ןערָאװ

 .ףױה ןעטימניא ןערעװ טלעטשעגפיוא טגעלפ הילת יד

 -ערַא טרעדנוה ַא ייּב ןעביירטפיונוצ ןעמ טגעלפ עמרוט ןופ
 ןוא .ןעגױא ענעגייא יד טימ ןהעזוצ סע ןעלָאז ייז ,ןעטנַאטס
 -װָארדנַאסקעלַא רעד ןופ טנַאטסערַא'נַא ןעגנַאהעג טָאה ןעמ ּביוא
 גיצנַאװצנואפניפ א ךָאנ ןעּביירטפיונוצ ןעמ טנעלפ ,עמרוט רעקס

 ןעטרָאד ןופ ןעשנעמ
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 יד ןופ ןוא ,לָאט ַא ןיא ןעגעלעג זיא עמרוט-ןעדָאװעיַאװ יד
 -יַפמֲא ןימ ַא יװ ,רהיא םֹורַא ןעּבױהעג ךיז ןעּבָאה סָאװ ,גרעּב
 ןיא ךיז טוהט סע טָאװ ,ץלַא ןהעז טנַאקעג ןעמ טָאה ,רעטַאעט

 | ,עמרוט
 -ַאק יד ןעגעלטױא גָאטרַאפ ךיז ןעגעלק גרעכ יד טז ףיוא

 ,"טגנעה ןעמ יװ ,ןעקוק, ןוא קסװָאודגַאטקעלַא ןופ ןעטסינַאל
 יד טָא ןוא ,רעױשוצ טימ לופ ,רעטַאעטיפמַא רעד טָא ןוא

 עמרוט-ןעדָאװעיאװ יד טָאה ץלַא טָאד -הילת רעד ןופ ךעלטערב
 .ענעז סע ואו ,רעטַאעט ןעכילקערש ַא סיפע וצ ךילנהע טכַאמעג
 סעידעגַארט עגיד'המיא ןערָאװעג טליּפשעג

 ןעּבעגעגרעּביא רימ ןעבָאה רעיושוצ עגיזַאדיד ןופ ךס א
 ףיױא ןערעװ טליּפשעג ןעגעלפ סָאװ ,סעידעגַארט יד ןופ םיטרּפ
 -ביװ עמַאס יד רעּבָא ,עמרוט-ןעדָאװעיַאװ רעד ןופ ךעלטערּב יד
 םיטרּפ עטסױנעג עמַאס יד ,עטסטנאסערעטניא עמַאס יד ,עטסגיט
 סָאװ ,שנעמ רענעי זױלּב ןעבעג טנַאקעג ,ךילריטַאנ ,רימ טָאה
 ,שנעמ ַא ,ענעגנַאהעג יד וצ ןעגַאטשעג עלא יװ רעטנהענ זיא

 טָא ןוא-עטונימ עטצעל ערעיײז ייּב ןעװעגייּב תמאּב זיא סָאװ
 .,ועילמָאק ןילּת רעשינילַאֿכַאס רעטלַא רעד זיא שנעמ רעד

 ;ןעשנעמ ןהעציירד ןעגנַאהעגפױא רע טָאה ןילַאֿכַאס ףיוא
 ,עמרוט-ןעדָאװעיַאװ רעד ןיא 10 ייז ןופ

 =עשטוק קינשזרָאטַאק רעד ןעוװעג ןויא ןברק רעטשרע ןייז
 -ַאמ רַאפ ףָארטשטױט וצ ןערָאװעג טּפשמ'רעפ ןיא סָאװ ,יקסווער
 .וָאקשיש לעטירטָאמט-עמרוט םעד ןעדנואוו ןעֿכ

 רעּבָא ,ףָארטשטױט רַאפ ןעקָארשעג ךיז טָאה יקסווערעשטוק
 .טַאהעג-ארומ טשינ רע טָאה טױט ן'רָאפ

 .גולעג םהיא זיא ףָארטעטױט רעד רַאפ טֿכַאנ רעד ןיא.
 יד ןעטינשעגרעּביא ךיז טָאה רע ןוא ןרעסעמ ַא ןעגירק וצ ןעג)

 ,עירעטרַא
 טָאװ ןעמ ןענַאװ ןיּב ,רָאטקָאד ן'כָאנ ןעפָאלעג ןעמ זיא

 ,טרעטגימעגּבָא םהיא טָאה ןעמ ןענַאװ זיִּב ,טגיּב ַא טכַאמעג םהיא
 ,םהיא ןערהיפוצסיורַא, העש יד ןעמוקעג זיא

 ,גיד'חזעה ןוא גיטומ ןעּברָאטשעג זיא יקסווערעשטוק
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 ןעכלעו טימ ,טניּב םעד ןעפרָאװענּבַארַא ןײלַא טָאה רע

 | זלַאה םעד ןעדנוּברעפ םהיא טָאה ןעמ

 ןעטנַאטסערַא יד וצ ןעירטעג טײצ עצנַאג יד טָאה ןוא
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 טיקנקקק

 .װעיל מָאק :

 .עגרָאטַאק רהָאי 55 וצ ןערָאװעג טּפשמ'-עֿפ ,ןילת  רעשיגילַאֿפַאס רעטסטלצ רעד
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 | .רע סָאװ ,ענעגייא סָאד ןָאהט ןעלָאז יז זַא
 .וק ,ןיירא ןעקױּפ יד ןיא טּפַאלקעג ןעמ טָאה טסיזמוא

 .ַאּב רעד ןיא ןערָאװעג טרעהרעד ןענעז רעטרעװ סיקסווערעשש
 ,ללרעּפַאלק-ןענַאּבַאר

 ןעמ ןעװ ,טלָאמעד וליפא ןעירשעג ךָאנ טָאה יקסווערעשטוק
 ףיוא טרהיפעגפױרַא ,דמעה עטױט סָאד ןָאהטעגנָא םהיא טָאה
 ,עלעקנעּב ןפיוא טלעטשעגקעװַא ןוא הילת רעד

 רעגיטש רעד יװ ,ןוא ייברעד ןענַאטשעג ןזיא וועילמָאק
 ןעלסקַא יד רַאפ םהיא ןעטלַאהעג ,זיא:

 :ןעירשעג דמָעה ןעטיױט ן'רעטנוא וליפא טָאה יקסווערעשטוק
 / ןרעדירּב ,טשינ ךיז טקערש--
 :ןעועג ןענעז רעטרעװ עטצעל ענייז

 .,.,טֿפײל זיא טױט רעד רעּבָא ,ןיד זיא קירטש רעד--
 -וצ יד ,לעכיט ץטימ ןָאהטעג ךַאמ ַא וועילמָאק טָאה ָאד

 יז רעטנוא ןופ עלעקנעּב סָאד ןעסױטשעגסױרַא ןעבָאה רעפלעה-
 .ףָארשטױט יד ןערָאװעג טרהיפעגסיוא זיא טָא ןוא---סיפ- |

 ךילנהעוװעג ךיז טהיצ ףָארטשטױט רעד ןופ רודעצָארּפ יד
 | |  .תעש ןעבלַאהטרעדנָא ןגנַאל ץנַאג

 ןעטייק ןיא ןערהיפסורַא ןעמ טגעלפ ןע'טּפשמ'רעפ םעד
 ךָאנרעד ,ןיד-קסּפ םעד ןערעהסיוא רע טגעלפ ןעטייק ןיא |
 עטױט סָאד ןָאהטנָא ,ןעטײק יד ןעמהענּבָארַא םהיא ןעמ טגעלפ
 .ל"א טימ טרימשעּב ,ףילש םעד דמעה ן'רעביא ןוא דמעה

 ךיז טגעלפ סָאװ ,רודעצָארּפ עגיזָאדיד טגעלפ ללּכ ןיא
 בלַאה ןופ רעהירפ ןעגידנע ןעטלעז ךיז ,ףניפ רעגייז ַא ןעּבױהנָא
 | ,ןעביז-

 ןעטלעז טגעלפ העש ןעּבלַאהטרעדנָא עֿכילקערש יד טָא
 ,ןעטלַאהסױא ןענַאק רעוװי

 רע זַא ,טומ ןופ ױזַא טלַאּפ רענייא זַא ,טפערט סע--
 ,ועילמָאק טלהעצרעד-- ,טרעווילגרעפ ןעצנַאגניא טרעוװ

 -עּב וצ תוחּכ טקעלקעג םיוק טָאה לייט ןעטסערג םעד ייּב
 :ןילּת םעד ןעטי

 !ךייא טעּב ךיא ,םירוסי ןהָא ,רעֿכיג רָאנ סע טֿכַאמ--
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 .ּותֹוחֹּכ ןייק טעיַאטסעג טשינ ףיורעד ךיוא טָאה עכנַאמ יב

 ןעגנַאהעגפױא זיא סָאװ ,וָאלַאשזניק קינשזרָאטַאק רעד

 רעמערק םעד טע'גרה רעד טָאה רע לייװ ,ראפרעד ןערָאװעג
 /םעד טנעיילעג טָאה ןעמ תעשּב ,טייצ עצנַאג יד טָאה ,(*ןיטיקינ
 טָאה ןעמ זַא ,ךָאנרעד ןוא ,טָאג וצ ןָאהטעג-הליפּת ,ןיד-קסּפ

 .ןיא ןעלאפעג רע ןזיא ,ןעטײק יד ןָאהטסױא ןעמונעג םהיא
 ,תושלח

 ,טָאפַאשע ן'פיוא ןעגָארטּפױרַא טוומעג םהיא טָאה ןעמ
 .=רעד ,ןעטלַאהעגוצ טלָאמעד םהיא טָאה סָאװ ,ווָעילמָאק

 יו / ; טלהעצ
 .םעד ןָאהטעגנָא םהיא טָאה ןעמ תעשּב זַא ,ןיימ ךיא--

 טױט ןעוועג ןיוש רֶע זיא ,קירטש

 טלאק ןעגנעה ן'רַאפ רעדעי טרעוו ,תונורכז סוועילמָאק טול
 ָא ןהָאצ ַא םהיא טּפַאלק סע ,ּבײל ןעצנַאג ן'פיוא טרעטיצ ןוא

 ,סײװ ןעצנַאגניא רָאג ,סַאלּב טשינ ןיוש טרעװ רע ןוא ,ןהָאצ ַא
 -נעּב ן'פיוא טהעטש רע תעשּב ,לעסקַא ן'רַאפ םהיא טלַאה רע

 .םהיא זיא ּבייל סָאד זַא ,דמעה ן'כרוד טלהיפ דנַאה יד ןוא לעקי

 | .ןעצנַאגניא טרעטיצ ןוא ןערָאװעג טלַאק
 .-גַאהעג ןענעז סָאװ ,ןױשרַאּפ ןהעציירד עלַא יד ןעשיווצ

 .ףענייא רעדנזעב רָאג טהעטש ,ן'װעילמָאק ךרוד ןערָאװעג ןעג

 .ָאקנעמילק ַא
 : טהעטשעּב ,ןעגנַאגעּב זיא ָאקנעמילק סָאװ ,ןעֿפערּברעּפ סָאד

 | : ןירעד
 וָאלעּב לעטַאריזדַאנ רעד םהיא טָאה ,ןעפָאלטנַא ויא רע

 .ט'תיממוצ קרַאטש געװ ןיא רעּבָא ,קירוצ טכארּבעג ,טּפַאכעג

 -נַאטסערַא ךילרהע ןייז ןעּבעגעג ָאקנעמילק טָאה טלָאמעד
 "רע ןיא ,ן'װָאלעּב ןיא ןייז-םקונ ךיז טעװ רע זַא ,טרָאװ שיט

 - םעד ךרוד ןערָאװעג טרהיֿפעגסױא זיא דרָאמ רעגיזָאדרעד זַא ,טגָאז ןעט (*

 . =עגסױרַא ךָאנרעד ןוא טריטסערַא ןעװעג זיא יז ."לעטדנעה םענעדלָאג , ןעטמהירעצ

 ,רתיא ןעגעג ןעזייוועּב גינע ןעװעג ןענעז סע לײװ ,ןערָאװעג טזָאל
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 ירָאק םענעי ףיוא ןעמוקעג ןײלַא ןוא לָאמ טייווצ ַא ןעפָאלטנַא
 | .ןעװעג זיא וָאלעּב ואוו ,ןָאד

 ,רעטייוו ןהעג וצ תוחּכ ןייק ָאטשינ .ךימ טהענ---קילג ןייד--
 .עמרוט ןיא ן'ָאקנעמילק טרהיפעגקעװַא רעדיוו טָאה ווָאלעג

 טע'גרה'רעד ן'װָאלעּב רע טָאה געװ ןיא רעּבָא ,ןיירַא
 -רעד ,עמרוט ןיא ןעמוקעג ןיילַא ָאקנעמילק זיא םעדכָאנ

 ,םיטרּפ עלַא טימ--ןָאהטעג טָאה רע סָאװ טלחעצ
 ףָארטשטױט וצ טפשמ'רעפ םהיא ןעמ טָאה
 ,ןעבעל ןייז ףױא ןהעזעג גונעג טָאה סָאװ ,וװעילמָאק וליפא

 ס'ָאקנעמילק יב ןהעשעג ןיא סָאװ ,סנױזַא ןהעועג טשינ טָאה

 ,טיוט
 טָאה ,טָאפַאשע ן'פיוא טרהיפעגפרַא םהיא טָאה ןעמ זַא

 סָאװ ,רַאפרעד טקנַאדעּב ,,,ןוא ָאװטסלַאשטַאנ וצ טדנעװעג ךיז רע
 .,טױט םוצ טּפשמ'רעפ םהיא טָאה ןעמ

 ףיא זַא ,עידָארָאגַאלּבָאקַאסיװ עשַאװ ,ןײלַא סייוו ךיא--
 ,ךימ ןעמ טגנעה--טגידרעפ סע ּבָאה ךיא .טרעװ סָאד ןיב

 ןעּבײרשנָא לָאז ןעמ, ,ןעװעג זיא השקב ץעגיצנייא ןייז

 ."ףָארטשטױט ןימ ַאזַא ןוא אזַא ןעמונעגוצ טָאה רע זַא ,ּבייוו ןייז
 ןעועג טרעװ סע ןיּב ךיא זַא ,רהיא ןעּבײרשנָא ןוא--
 טלהעצרעד--! ןעגנעה םייּב ןעגיוושעג טָאה קיוּפ יד וליפא--

 | .ועילמָאק
 ,שנעמ רעגיזָאדרעד ןעּברַאטששג זיא גיהור ןוא ליטש יוזַא
 סעקינשזרָאטַאק ןעּברַאטש סע ױזַא יװ ,רהיא טהעז טָא

 ףָארטשטױט סנױזַא זיא סָאװ ןוא
 .טימ ןָאֵק טגנעה ןעמ יװ ןהעז סָאד "צ ,קפס ַא זיא סע

 -עװ סָאװ ,סעקינשזרָאטַאק יד ןופ גנורעסעצסיוא רעד וצ ןעקריוו
 ןוא ,"ייּברעד ןייז ןעלָאז, ייז ,עמױוט ןופ ןעּביוטעגסױרַא ןער
 ןעמהענרעפ ןעגעלפ סָאװ ,ןעטסינָאלַאק יד ךױא ענעגייא סָאד
 .אררעד ןעגעק טלעװ רעד ןיא רעטַאעטיּפמַא ןעטסכילריטַאנ םעד
 .עגעצס רעטסכילריטַאננוא רעגיז

 יד טפַאשעגּבָא ןעמ טָאה סָאװרַאפ ,ןהעז ףךימָאל טציא
 == יו יה -  ,ףטױטשטױט
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 טָאה רע תעשּכ ,ןעװעג טכערעג תמאּב זיא לַארענעג רעד
 טָאה ןעמ סָאװ ,ןערירפוצ טשינ קרַאטש ןענעז ךסַא זַא ,טגָאועג
 .ףָארטשטױט ןעדנעװעצנָא טרעהעגפיוא

 ןערעה וצ סיוא-טמוק ןעיווט עשינילַאכַאס עֿכנַאמ ןופ וליפא

 "ןעזָאלוצ ןיא עגרָאטַאק יד, זַא ,"יירעדיולּפ-ןָאלַאס, רעד ןעשיווצ
 ",גידנעוװטיױנ שממ ןיא ףָארטשטיױט יד, זַא ןוא

 -עד ,רהָאיַא ייװצ יצ םענייא ןעגנַאהעגפיױא ןעמ טלָאװ-- }
 !טסואװעג ייז ןעטלָאװ טלָאמ

 .רָאטַאק ןימ ַאזַא ןיא ןעריזינילַאכַאס ךיז ןָאק סע טייוו יו
 : .עמַאד א ןוליפא הכיבס-עג

 .ַאכַאס יִד ןופ דובּכ םעד וצ ןעניד סע לָאז ,סנעגירעּביא
 ערעייז ןופ ןעּבעל ן'רַאפ זַא ןרעטיצ סָאװ ,ןעמַאד עשיניל
 - ,ןענַאמ

 -ניא עשינילַאֿכַאס יד סָאװ ,הּבס יד טרָאפ ןיא סָאװ רעּבָא
 ?ןעדירפוצ טשיג ןענעז ןעטנעגילעט

 ןעמוקעגסיוא ךילּבעטשכוּפ זיא--,לרעטָאפ ,רָאנ טרעה--
 .קערש ךָאד ןיא יוזַא--,טירט ןוא טיױש ןעדעי ףױוא ןערעה וצ
 ןעמ ?ןענע'גרה'קעװַא טושפ ךָאד ןעמ ןָאק ױזַא !ןעּבעל וצ ךיל
 .כעלעג שיטייל ךָאד זיא סָאד !ליװ ןעמ סָאװ ,ןָאהט ךָאד ןָאק
 שנעמ ַא !ןימרעט םעד טרעגנעלרעפ ןעמ ןוא טוהט ןעמ :רעט
 -םוּפ ךָאנ םהיא ןעמ טגעלרעד ,רהָאי גיצרעפ ךיוא ױזַא טָאה
 .נואפניפ רעדָא גיצרעפ :סנײאצלַא טשינ ןעד םהיא זיא ! ןהעצ
 .קעװַא-טפרַאװ טייקכילדניירפנעשנעמ עגיזָאדיד ! ןייג !? גיצפופ

 !גיטיונ זיא סָאד טָא--ףָארטשטױט
 -גַאג ןעציז וצ טנהעװעג ןיוש ןיב ךיא סָאװ ,ךימ זַא ןוא |

 ,סװעילמָאק יד ןופ טפַאשלעזעג רעד ןיא ןעגנערברעפ ןוא געט עצ
 ןופ ןערהיפסירַא ןעגעלפ ,"ןעלטדנעה ענעדלָאג , ,סווָאֿכַאילולַָאּפ
 :ןעגָאז ךיא געלפ ,ןעסעומש ןוא ןעגנוניימ עגיזָאדיד דלודעג

 ןעדיר וצ רעֿכײלג ןיוש זיא ,ןרעה עניימ ,טלָאמעד--

 שטָאכ טעװ טָאד ,ןעלטרעפ ףױא ,רעקיטש ףיוא ןעדיינש ןעגעוו
 השפא--ןערָאװעג טבורפעגסיוא טשינ ךָאנ זיא סָאד ,ןיז ַא ןעבָאה
 -עג טכורּפעג ןיוש זיא ףָארטשטױט יד ןוא ,ןעפלעה סָאד טעו
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 ,ןעפלָאהעג טשינ טָאה ןוא ןערָאװ
 ! ךילקריוו ןוא
 ?סעלעטירטַאמס יד טע'גרה'רעד ןעמ טָאה ןעוו
 .גַא ? ן'וָאנַאװילעס ? ןע'גיגרעד טע'גרה'רעד ןעמ סָאה ןעו

 ףיוא ,ןע'גיויל ףיוא טַאטנעטַאנַא טכַאמעג ןעמ טָאה ןעװ :ערעד
 ?ן'וװָאקשיש

 ,מרינָאיצקנופ טָאה ףָארטשטיױט יד ןעו ,טייצ רעד ןיא
 חס קינװָאנישש ןייא שטָאֿכ טע'גרה'רעד ןעמ סָאה יצ

 וצ טרעהענפיוא טָאה ףָארטשטױט יד ןעװ ,רהָאי ריפ עגיזָאדיד
 ? ןערינַאיצקנופ

 ,טשיג םעגייא ןייק ,ןייג

 ?ושצנידרַאשש רָאטקָאד םעד ףױא טַאטנעטַא רעד רעּבָא
 ןיירק ם'גופ רַאטערקעס-ליצילַאּפ םעד ףױא טַפטנעטא רעד רעּבָא
 ? עיַאקסװָאקמיט

 טרייב יד ןַאהרַאפ ךילקריוו ןענעז ?ןעריפַאּפ יד, ןיא
 ,םיגינע

 ףעד ןעפרָאװעג ךיז טָאה חעצנידרַאשט רָאטקָאד ן'פיוא
 ,וָאקירק טנַאטסערַא

 ,ועצנידרַאשט רָאטקָאד ...טנָאקעּב ךימ טָאה ן'װָאקירק טימ
 סָאװ ,עשנעמ ן'פיוא ןָאהט קֹקַא טמוק טציא ןוא - ,וג--

 ףָאטקָאד רעד רימ טָאה--! טע'גרה'רעד טשינ רעיש ףךימ סָאה
 .טערַאַאל ןעצנַאג טעד ןעגנַאגעגֿפרודַא ןענעז רימ תעׁשּב ,טגָאועג

 . } ךייא טי ?ָאד ןיא רֶל  לוד---

 ,רעמיצ רעדנוזעּב א ןיא ,ָאי--
 םהיא וצ ןהעג וצ טשינ ךיז טקערש רהיא ןוא--

 ,טגיהורעּב טציא ךיז טָאה רע .סיוא טשינ טכַאמ סע ,ןייג-- |
 | ,ךניירפ עסיורג םהיא טימ ןענעז רימ

 ,טרהעצעגּבָא ,טעשטומעגסיוא ,סַאלּב ,ווָאקירק ףעקנַארק רעד ןעגעלעג זיא רעמיצ רעדנוזעּב ןיילק א ןיא
 -אווש ַא טימ ןוא ,רָאטקָאד ַא רַאפ ןעמונעגנָא ךימ טָאה רע

 .?לָאקסליר ףרָאד ם'ניא ןהעשעג ןענעז ןעלַאֿפ עדייב(
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 ןֿפכרוד ןערָאװעג ןעסירעגרעּביא זייוועלייו זיא סָאװ ,לוק ןעכ
 -רַאטש רעד ףױא טגָאלקעג רימ ךיז רע טָאה ,םעטָא ןעטקַאהרעּפ
 /  לָאטקָאד ןייז טּבױלעג -העז ייּברעד ןוא שינעּפַאלקצרַאה רעק

 רענעי ףױא קעװַא גנַאל ןיוש ךיא טלָאװ ,ייז טשינ ןֶעוו--
 ,טלעוו

 רימ טָאה--,רעלהעפצרַאה ןעקרַאטש ַא רהעז טָאה רע--
 ,רָאטקָאד רעד רעוא ן'פיוא טמיורעגנייא

 .טַאטנעטַא ןעגעװ סעומש ַא טכַאמעג רימ ןעּבָאה טלָאמעד
 ןעגעװ ןעדייר טשינ ריִמָאל ,טשינ רעסעב טנהָאמרעד--|

 ..ןהעשעג טלָאמעד ןיא רימ טימ סָאװ ,טשינ סייוו ךיא ,.! םעד
 סָאװ ,טשינ ןיילַא סייו ךיא ןוא .! רימ טימ סע טהישעג לָאמַא
 .ןהָאמרעד ךיא ןעו ,רעטרעטיצוצ ַא רעו ךיא ,טלָאמעד והט ךיא
 -עג טשינ רעיש סע בָאה ןיא זַא ,ךימ ןָאמרעד ךיא ןעוו ,ךימ
 ..!רָאטקָאד םעד ..! רָאטקָאד םעד ! ןעמעװ ןוא .,! ןָאהט טנָאק

 .רַאשט רָאטקָאד ןיפיוא ןערהערט טימ טקוקעג טָאה רע ןוא
 טָאה סע ןוא טקוקעג רע טָאה הארי ןוא םינונחת טימ ,וועצניד |

 רעיש טָאה שנעמ רעגיזָאדרעד זַא ,טּבױלגעג טשינ ,ןעּבעלֿכ ,ךיז
 ,רָאטקַאד םענעגייא ןייז טע'גרה'רעד טשינ

 זיא רע רעּבָא ,ןַאמ רעטלַא ןייק טשינ ךָאנ זיא ווָאקירק
 רע זיא רעלהעפצרַאה ןעקרױַאטש ןייז ּבילוצ :דילַאװניא'נַא ןיוש

 סָאװ ,שנעמ ַא זיא רע .טײּברַא' נא סיּפע וצ גיהעפ טשינ ןַיוש
 םהיא ךיז טזייו גידנעטש .לַאמרָאנ טשינ שיֿכיסּפ רעֿכיז זיא
 ןוא םהיא טגידיילעּב ןעמ זַא ,םהיא טגלָאפרעפ ןעמ זַא ,סיוא

 רע ןיא גידנעטש .אנוש ַא וצ יו םהיא וצ ךיז טהיצעּב ןעמ זַא
 לָאמלײט .טגערעגפיוא ךילקערש זיא ןוא ץלַא טימ ןעדירפוצנוא
 תמאּב רע סייו טלָאמעד ןוא ,תעגושמ ןימ ַא ןיא ןיײרַא רע טלַאפ

 ,טוהט רע סָאװ טשיג
 טײצ צצנַאג יד רע טָאה וועצנידרַאשט רָאטקָאד ן'טימ

 | : / .טּבעלעג טוג רחעז

 -עג רע טָאה ,תעגושמ ןופ לַאפנָא'נַא ןיא ,לָאמנײא רעּבָא
 .בָא טָאה רָאטקָאד רעד .האופר א סעּפע רָאטקָאד םייּב טרעדָאּפ
 ,טגָאזעג
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 ךימ טלַאה רהיא ?ןערָאמרעפ ךימ טליװ רהיא !ַאהַא--
 ךיא ,ןיג רעּבָא !טשינ ךימ טלייה רהיא ,טערַאזַאל ןיא ענשימוא
 ןוא ןעדלַאװג טכַאמעג ווָאקירק טָאה--!ןעזָאל טשינ ךימ לעװ
 רע טָאה ,ןעקנַאדעג ערָאלק יד וצ ןעמוקעג ןיא רע רעדייא

 ןעפרָאװעג ךיז ןוא רעסעמ ַא סעװעלַאֿפ יד ןופ טּפַאכעגסױרַא
 ,רָאטקָאד םוצ-

 ןָאהט וצ ּפַאכ א ןעזיועּב וועצנידרַאשט 'ה טָאה ,קילג םוצ
 טָאה רע ,רעסעמ סָאד ןעמהענוצוצ ןוא דנַאה רעד רַאפ םהיא-

 ןעמונעג ןוא רעמיצ רעדנוזעּב ַא ןיא טרחיפעגקעװַא דלֲאּב םהיא
 ,ןעגיהורעב םהיא

 ןפוא-םושּב ךיז רע טָאה ,ךיז וצ ןעמוקעג זיא ווָאקירק זַא
 ,ירעמעש ןוא שואי ,טסגנַא ןופ ןעגיהורעּב טנַאקעג טשינ

 ןופ ןעגיחורעּב טנָאקעג טשיג ךױא טציא ךיז טָאה רע
 ,טָאט רעכילקערש רעגיזָאדרעד

 ןייק ןעועג טשינ טַאטנעטַא רעד ָאד ןיא ,טהעז רהיא יװ
 בָאה ךיא יװ םעדֿכַאנ--רעכיז ןיּב ךיא ,ךַאז עטרעלקעּב-סיואראפ
 טעװ עגרַאטַאק רעצנַאג רעד ןיא זַא--טרילָארטנָאק גנערטש סע
  ןעלעװ הנוּכּב לָאז סָאװ ,שנעמ ןייא ןייק ןעניּפעג טשינ ךיז

 ןעטוג ,ןעװַארפ םעד טָא ,װעצנידרַאשט 'ה םעד הערַא ןָאהט
 ,רָאטקַאד ןעכילדגיירפגעשנעמ ןוא ןעשיטַאּפמיס-

 -רָאננוא נָא ןופ ןּברק ַא ןעלַאפעג טשינ רעיש זיא רע
 וצ רָאנ טָאה רעכלעװ ,רָאטקָאד רעסָאװ רעּבָא .טנעיצַאּפ ןעלַאמ
 !ןומרעד טרעכיזרעפ זיא ,עקנַארק-גיטסייג טימ ןוחטי

 עגרָאטַאק יד ןעוָאלוצ ָאד זיא ואװ ,ונ
 -מיט ןיירק ם'נופ רַאטערקעס ײצילַאּפ ן'טימ לַאפוצ רעד

 בוא ןוא ,לַאפוצ רעֿכילדנעטשרעפנוא רענדָאמ ַא זיא עיָאקסװַאק
 יד ןיולּב טשינ ָאד ןיא ,טײקנעזָאלצ ןופ ןעדייר ָאד לָאז ןעמ
 | ,ןעזָאלוצ ןײלַא עגרָאטַאק

 ףעֹּבֶא טָאה סָאװ ,ןַאמרעגנוי ַא זיא רַאטערקעס 'ה רעד
 ,ןעטיז עשינילַאֿפַאס יד ןעמונעגרעּביא ךיג

 טא רענייא רעּבײרש ןעוועג ויא עירָאלעצנַאק ןייז ןיא
 =עב ,רעליטש ַא זיא וַאנַאמוט רעגיזָאדרעד ,עגָאידָארּב ַא ,וָאנַאמ:
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 -ַאס ףיוא ,ןַאמרעגנוי רענעגיוגרעד-טוג ןוא רעגיסיילפ ,רענערייש
 טָאה רע :'ךַאזַא, סעּפע ּבילוצ ןעלַאפעגנײרַא רע זיא ןילַאֿפ
 ףֹע טָאה ,ענייז עילימַאפ יד ןייז.-שייבמ טלָאװעג טשינ רעּבָא
 -גוא עגרָאטַאק ףױא קעװַא ןוא ןעמָאנ ןע'תמא םעד ןעגרָאּברעּפ
 | .עגָאידַארּב א ןופ ןעמָאנ ן'רעט

 ,טרָאװלעדיז ַא ןיא םידיפקמ עּפַאנק ןעמ זיא ןילַאכַאס ףיוא
 ,סעּכ ןופ טוגימ ַא ןיא ,רַאטערקעס רעד טָאה לָאמנייא ןוא

 ףַָאפ ןוא ן'װָאנַאמוט טלעדיזעגסױא ןײרַא טלעװ רעד ןיא םתס

 ,"ףרואווסיוא ןוא "בלּכ , ןעפורעגנָא םהיא עירָאלעצנַאק רעצנַאג רעד
 :סרעדנוזעפ ,טקריװעג ךילקערש סע טָאה ן'װָאנַאמוט ףיוא

 ךעוו ,טלָאמעד טַארוקַא ןהעשעג ןיא סָאד לייװ ,רַאפרעד רשפא
 ךןעבױהעגנָא טשרע ךיז ןוא עמרוט ןופ סױרַא סָאװ-רָאנ ןיא רע
 | .ײנסָאד ןופ ןעשנעמ לעקיטש ַא רַאפ ןעלהיפ

 סָאװ ,ןעשנעמ א ןענופעג רע טָאה ,ןילַאֿכַאס ףיוא ,טרָאד
 ןעװעג ןיא סָאד ,םענייז וצ ךילנהע ןעוװעג זיִא לרוג סמענעי
 ףַאפ ןערָאװעג טקישרעפ ןיא סָאװ ,עסענַארַאּב ענעזעװעג ַא
 -יװצ ןוא ,טצעזעּב רהיא ייּב ךיז טָאה רע .הנוכּב ןעדניצרעטנוא
 .=גוהיצעב ענױזַא ןערָאװעג ןעדנוברעפ ,ךיז טכַאד ,ןענעז ייז ןעש
 ךעגנוהיצעּב יד רעדייא ,ןילטרעצ רהעמ ןעװעג ןענעז סָאװ ,ןעג
 ,טנַאריטרַאװק רהיא ןוא עט'תיבה-לעּב רעכילנהעוועג ַא ןעשיווצ

 א ןופ םינּפ ןייק, רָאנַאמװט טָאה ,רעטרעװ ערהיא טול
 רעד ךָאנ םײהַא ןעמוקעג זיא רע תעשּב ,!טַאהעג טשינ ןעשנעמ
 | ,רַאטערקעס ן'טימ עגעצס

 .-ןוא-ףױא ןעגנַאגעגמוא ,עגושמ יװ ןעזיוועגסיוא טָאה רע
 -עג ןוא ּפָאק ן'רַאפ טּפַאנעג זייװעלייוװ ךיז ,רעמיצ ן'רעּביא ּבָא
 .ןײלַא ךיז טימ טדער

 ןיא ץלַא ןיּב ךיא ...ֹזַא טשינ זיא סָאד  ,..ןיינ  ,ןיינ-- |
 -נייק ךיא ןיּב ףרואװסיוא ןייק ןוא בלּכ ןייק רעּבָא ,טלעװ רעד
 לייוו ,עגרָאטַאק ףיוא קעװַא רַאפרעד ןיּב ךיא .ןעוועג טשינ לָאמ
 .--,ןייג ,ןייב ...ףרואווסיוא ןייק טשינ ןוא בלּכ ןייק טשינ ןיּב ךיא

 ...ןעזָאלרעּביא טשינ ךַאז יד ןעמ ןָאק ױזַא

 .=רעד ."ךיז רַאפ רעדעיג :!יא ןילַאכַאס ףיוא זיוועד רעד
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 -ענָארַאּב יד טָאה ,ןעגידנע טכעלש ךיז ןָאק ןינע רעד זַא ,ןהעז

 :ןױה רהיא ןעזָאלרעפ לָאז ָאנַאמוט ,טרעדַאפעג עס
 טשיג ליװ ךיא רעּבָא ,טליװ רהיא סָאװ ,ןייא טוחט-- = |

 ףיא ! רימ רַאפ גונעג ,עטֿפישעג רעגיזָאדרעד ןיא טשימרעפ ןייז

 רצ טבױלעג ,ךיא ןיּפ טציא ,עיגקלָאק ,עגרַאטצק ןעװעגּבָא ןיּכ

 ירעקעג ַא געמרעפ ךיא ןוא עטקישרעפ יד ןופ עטרעיופ ַא ,טָאג

 ףיא .םעלַא םעד טימ ןעריקייר טשינ ןָאק ךיא ,היק ייװצ טימ
 ןענעז רימ זַא ,טסעגרעפ ןוא ןיוה ןיימ טזאלרעפ ,דניק א םָאה

 ,טגַאקעב ןעוועג
 5 טָאה--,ןעגָאז טנָאקעג טשינ םהיא סָאד בָא ףיא--

 ףױא יװ ,טקוקעג רימ ףױא סטָאװ רע םורָאװ--,טלהעצרעד  רימ

 | .עגַאל ןײמ ןהעטשרעפ טפרַאדעב רהיא רעבא ,טָאג ַא

 ףיוא ןערָאװעג ןעפרָאװעגסױרַא ויא סָאװ ,טָאנַאמוט ןוא

 ַאזַא ןיא זיא סָאװ ,פָאק םעד ןערעלרעפ טָאװ סָאװ ,סָאג רעד

 ףױא ,רענעי ןופ ןליפא ןערָאװעג ןעסיוטשעגּבַא טונימ רערעווש

 יאמוט--.טָאגַא ףױא יװ טקוקעג טשינ רעיש טטה, רע רעכלעוו

 ,טייּברא עואלניז ןייז סוהט ןוא טהעג ווָאנ

 -עג ,ךילגהעוװעג יװ ,טלָאמעד טָאװ ראטערקעס 'ה רעד
 רעד ןילַאכַאס ףיוא ויא סָאטש ,ליטש-עגרַאטַאק ם'גיא טליּפש

 =לּפמ ,ןעטנַאטסערַא ליה ןיולג טשינ ביירטרעמטייש רעכילנהעוועג

 ףילוצ, ןהעֹז םהיא ליװ וָאנַאמוט זַא ,ןָא םתיא ןעמ טגָאז גנולצ

 רעד .ןערעװ טגעלעגּבַא טשינ ןָאק סָאװ ,ןיגע ןעגיטכיוו ַא רחעו

 .ךיק ןיא טױרַא ןיא ראטערקעס 'ה

 ?וטסליוו סָאװ-- |
 ,טײױט רעד יו ,סָאלּב םתיא רַאפ ןענַאטשעג זיא וָאנַאמוט

 ךעפיל עגידרעטיצ טימ

 רתיא סָאװ ,ראפרעד ןעקנאדעב ןעמוקעג ךייא ןיּב ךיא--
 | ,.טנייה טָאה

 םהיא לָאז רע ,ןעטעב ןעמוקעג ןיא ָאנַאמוט זַא ,רעֿפז = |
 -יבעי-יד זַא ,גהנמ ַאזַא טריטסיוקע ןילַאֿכָאס ףיוא--ןעגידלושטנע

 טמָאטש רשפא ;הליחמ ןעטעג ,טלעדיזעגסיוא ןערעוװ סָאװ ,עג
5 

 קיגשורָאטַאק רענעסימשענּבָא רעד ןעוװ ,טייצ רענעי ןופ ךָאנ סָאד
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 נָא רעד רַאפ לעטירטָאמס םעד ןעקנַאד ֹוצ ביוחמ ןעוועג זיא
 : טגָאזעג רַאטערקעס רעד טָאה --,גנונרעל-

 !ןעגרָאמ ןעמוק טסעװ !טוג ,טוג--

 טימ סיוארָאפ טירט ַא טכַאמעג וָאנַאמוט טָאה טלָאמעד

 ֶץ :רעטרעװ עגיזָאדיד

 רע--...ףרואװסיא ןוא בלֹּכ רַאפ .ךייא רהיא טָאה טָא--
 -עגניצ סָאד ןָאהטעג קירד ַא ,רעװלָאװער םעד טּפַאכעגסױרַא טָאה |

 | ,ןעסָאשעגסױא טשינ טָאה רעװלָאװער רעד רעּבָא ,על
 יד ןעפָאלעגסױרַא ןענעז רַאטערקעס ם'נופ יירשעג ן'פיוא

 רעד יװ דלַאּב .ןעװעג טשינ ןיוש ןיא ווָאנַאמוט .רעּבָא .טסעג

 -ָאלעגסױרַא ווָאנַאמוט זיא ,ןעטָאשעגסױא טשינ טָאה רעװלָאװערי
 ,ךיק ןופ ןעפ-

 טנעלעגרעּביא ןעבָאה טסעג ענייז ןוא רַאטערקעס 'ה רעד

 ,רעטסנעפ ךט א ןעֹוועג ןענעז ּבוטש ןיא ,ןעטונימ ערעווש עכי טע

 םענייא ןיא ןערעוו ןעסָאשעגסױא טעװ טָא-טָא ,ןעדָאל ןָא רעּבָא

 ,רעטסנעפ עגיזאדיד ןופי
 עגיד'הנושמ ַא רהעז עטכישעג יד ןָא-טמהענ ָאד רעּבָא

 ,גנודנעוו:
 -נעפ ןיא טָאה רענייק .ןעקָארשעג טסיזמוא ךיז טָאה ןעמ

 רָאנַאמוט טָאה ,ךיק ןופ ןעּפָאלעגסױרַא ,ןעסָאשעג טשינ רעטסי

 ךיז טָאה סע .רעװלָאװער םעד ןעפרָאװעגקעװַא רעדָא ןערָאלרעּפ
 וָאנַאמוש ןעכלעוו ןופ ,לרהער-רעוולָאװשר סנעי זַא ,ןעזיװעגסױרַא
 !ןעדָאלעגנָא ןעועג טשינ יא ,רַאטערקעס ןיא ןעסָאשעג טָאה

 ,טײקגיסעלכַאנ עגילעפוצ ַא :ןעוועג ָאד זיא סָאװ ,ָאזלַא
 ָאט--טײקגיסעלֿפַאנ ַא ּבױא ?ןעקערשוצנָא גנַאלרעּפ ַא זיולּב רעדָא

 תעשּב ,לָאמַאֿכָאנ ןעסישוצסיוא ן'װָאנַאמװט טרעטשעג טָאה רעוו
 ןופ טסייל רעד רַאמ טּפַאֿכעג ךיז טָאה רָאטערקעס 'ה רעד

 ןערָאװעג טרעווילגרעפ ,טלהעצרעד ןײלַא רע יו ,זיא ןוא לעװש

 טָאה ןוא ןעיירשסיוא טנַאקעג טשינ טָאװ רע זַא ,ױזַא קערש ןופ

 . רעװלָאװער םעד ןעמחענוצ רעדָא ןערחעװ טבורּפעג טשינרָאג ךיז

 { ן'וָאנַאמוט ייּב

 םהיא ייּב ןעמ טאה ,טּפַאֿפעג ן'װָאנַאמוט טָאה ןעמ זַא



 ,.ןילַאכַא ש
 }גע

 זַא ,טבירש רע ןעכלעװ ןיא ,"עלעטעצ א, ןענופעג ענעשעק ןיא
 | .ףעּבעל סָאד ךיז טמהענג רע

 :סנייא רָאנ טרעפטנעעג וָאנַאמוט טָאה ןענַארפ עלַא ףיוא
 רעד ןוא בלּכ רעד טָאה סָאד ןעטָאשעג טשיג ּבָאה ךיא--

 .וט טשינ רעּבָא ,רַאטערקעס רעה ם'גיא ןעסָאשעג ףרואווסיוא
 ,וָאנַאמ

| 
 קסווָאקיר ןופ ןערהיפרעּביא םהיא לָאז ןעמ ,ןעטעּבעג ןוא

 ,ןיהַא טרהיפעגרעביא םהיא טָאה ןעמ זַא ,קסוָארדנַאסקעלַא ןייק
 טָאה רע ,רעגיד'הנושמ ךָאנ ןערהיפפיוא ןעּבױהעגנָא ךיז רע טָאה
 -עג טָּטה רע עֿכלעװ ןיא ,ןעריּפַאּפ עגנַאל ןעביירש ןעּבױהעגנָא
 -עג סָאד ןרעסעּברעפ וצ ןעקישקעװַא טהיא לָאז ןעמ ,ןעטעּב
 ,,ץירַאיּב ןייק רעּבָא ַאּפט ןייק--דנוז

 ןיימ  רַאפ---רעקנַארק-גיטסייג א רעֶדָא טנַאלומיט ַא סָאד זיא
 -עג רָאלק טשינ ךָאנ עגַארּפ יד יא ןילַאֿכַאס ןופ ןערהָאפקעװַא
 רעד ןיא ןעּבעגעגנײרַא לייורעד ןעמ טָאה ן'װָאנַאמוט : ןערָאװ
 ,עקנארק-גיטסייג רַאֿפ גנוליײטּבָא

 ךס ַא ןַאהרַאפ זיא ךַאז רעד ןיא זַא ,רעֿביז זיא סָאד רַעֹּבֶא
 ,סעכילדנעטשרעפנוא ןוא סעגיד'הנושמ

 ףױא םשור ןעקרַאטש ַא טכַאמעג טָאה לַאפוצ רעגיזָאדרעד
 טָאה ,רָאטקָאד 8 ,רעדורּב סרַאטערקעס םעד .סעקינװָאנישט יד
 : טגָאזעג רימ

 .יטשרעד וצ ןמוזמו ןֿכומ םהיא ךיא ןיִב ,ןעגנעהפיוא טשיג םהיא טעװ ןעמ ּבױא !םזינַאמוה ן'טימ רהָאי ץרַאװש ידלַא וצ--
 ! דנעה ענעגייא יד טימ ןעק

 ,רעדירּב ענעגיא ערעייז טשימרעפ ןעגעז סע ואוו ,םינינע ענױזַא ןיא רעטכיר עטכעלש ןענעז ןעשנעמ רעּבָא
 | ! ןעגנעהפיוא--- | ; טיירש---סעקיגווָאנישט עשיגילַאכַאס יד ןופ לייט ןרעסעג םעד ּוצ טרעהעג יז זַא ןעגָאז טשינ לעװ ךיא--הנחמ ןייא ,תונחמ ייוַצ ףיוא טלייטוצ ךיז ןעּבָאה סעקיגוָאנישט עגירעּביא יד
 .ג עגיזָאדיד ןרעטייורעד דומ ןעמ ,ןעואלוצ זיא עגרָאטַאק יד |לּכשה-רסומ ַא ןעמהענּבָארַא ךיו לָאז ןעמ---ןעגגעהמיוא--
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 ...ןעבעל ן'רֲאפ רהַאּפ
 ,רהיא טליװ סָאװ--ייז ךיא גָאז--,לעמיה ןיא טָאג רעמָא-

 סָאװ ?ןעֿכײרגרעד םיכרד עֿכילקערש עניױזַא טימ ,ןעשנעמ עטוג
 וצ ,ןעלדיז וצ ךילרהעפעג טשינ !?ךילרהעפעג ןייז טשינ לָאו
 ףרַאדעּב עשז-ןיוש ? טסינָאלַאק ַא ןוא קינשזרָאטַאק ַא רעגיא ן'קזוח
 ףרַאדעּב ןעּבעל ןייז סָאװ ,ןעשנעמ ַא, טימ ןהעגעּב יװַא ךיז ןעמ
 ןעכַאמ ךָאד ןעליו גנוריגער יד ,ץעזעג סָאד "?ןערעוו טייגעמ
 ,"גנוּבעלפיוא  סרעכערּברעפ םעד ןופ טרָא'נַא רַאפ ןילַאֿכַאס

 :ןעמ טרעפטנע ףיורעד רעֶצָא
 ! םזינַאמוה זיולּב זיא ץלַא סָאד ! ןעטייקשייואנ--
 ; ןילַאֿפַאס ףיוא טרָאװ ןייא רָאנ ןַאהרַאפ

 ,גיטרַאפ ןוא--! ןעגנעהפיוא---
 סָאד זַא ,ןעגָאז טשינ טעװ רענייק ןוא--הנחמ עטייװצ יד

 | :יזַא טלאה--לייט רערעגרע רעד זיא

 ערעזנא ןיא ןרעדנע קרַאטש ךיז ןעפרַאדעּב ןיילַא רימ--
 / יעגרָאטַאק רעד וצ ןעגנוהיצעּב

 רעגטטדרעד ןיא ליפא זַא ,ןעסעגרעפ טשינ ףרַאד ןעמ
 ןופ ךעלקערב יד סָאװ ,ןעשנעמ גידנעטש ךיז ןעניפעג הביבס
 ןוא רעטיב ,דנעלע רעייז ןופ רעכעה ייז ןעלעטש דובּכ רעײז
 | .ןעבעל סואמ

 רַאפ זַא ,טקַאפ א ןיא סע רעּבָא--ןייז טשינ לָאז סָאד יװ
 ,ףארטשטיוט ןהָא ןעפָאלענֿכרוד ןענעז סָאװ ,טייצ רהָאי ריפ יד
 ןוא ןעטַאטנעטַא עטנַאמרעד ייוװצ עגיזָאדיד ןהעשעג ןיולּב ןענעז
 .סיוא ךָאד ןענעז ,עגידרעהירפ יד טימ ךיילגרעפ ןיא ,ןעטיז יד
 עלַא יד ,סעקינװַאנישט ןופ ןעדרָאמ עלַא יד .ןערָאװעג טכייװעג
 ן'טימ ןיוויל 'ה ן'פיוא ,ליּפשייב םוצ ,ןעטָאטנעטַא עכילרעהפיואגוא

 'ה םעד ןעגנעהוצפרא רעדָא םהיא ןענע'גרה'רעד וצ קעװצ
 יד ןעװ ,טײצ רענעי ןיא ןעמוקעגרַאפ דָארג ןעגעז ,ןַאמדלעפ
 ַא ןופ דרָאמ ַא רַאפ ןוא ןוא ערעּברַאװַא ןעוװעג זיא ףָארטש
 | .ףָארטשטױט ןעמוקעּכ רעכיז ןעמ טָאה קינװַאנישט

 -גייא ןעמ ןַאק ףַארטשטױש ךרוד טשינ זַא ,טזייוועב סָאד
 יד ןוא סעקינשזרַאטַאק יד ןעשיװצ ןעגנוהיצעּב עטוג ןעלעטש
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 -יװעּב טאה גנורהעפרעד יד יװ ,לעקירטש סָאד ,סטקינװאגשט
 וַא הצרעד ךאװש ץנאג ךָאנ זיא ןײלַא לעקיר ןטש סעד ,ןעז
 .עגרָאטַאק ףױא טעישעמ ןעצנַאגניא ןייז לָאז קינװאגשט רעד
 ,רעדירב עגעגייא ןופ תוהיצר ןוא תונירה יד ןצ ךייש ןיא סָאװ
 תמאּב ןהעשעג ,ןעּביורעּב ןצ ייז הנוּפ רעד טימ ,ןעטסינָאלַאק
 ,ןילַאֿכַאס ףיוא ךס ַא רהעז ןעלַאפוצ עגױזַא

 רעד ףױא ןוא עװקסָאמ א ןיא ,גרוברעטעּפ א ןיא ןוא ,וג--
 טקרעמעּב טכער טימ רימ טָאה--? גינעװ ייז ןענעז טלעװ רעצנַאג
 רקטַאנרעּבוג רעשירעטילימ רעד ,ףָארטשטױט ןופ רענגעג רעד
 -נ8 ךָּננ זיא סָאד ןוא--.ןיזאקרעמ 'ה ,ןילַאכַאס לעזניא רעד ןופ
 ,רעדרעמ ןופ טצעזעב סיואכרוד זיא סָאװ ,לעזניא

 ,טרָא אזא ןיא ןילַאכַאס זַא ,ןעסעגרעפ טשינ ףרַאדעּב ןעמ

 -ַאדרעד ןיא ,ףױרא סיפ יד טימ טרהעקעגרעּביא זיא ץלַא ואוו
 ןעליװ סָאװ ,ןעשנעמ ץניױזַא ןופ, ,קילגמוא ןופ הביבס רעגיז
 -טדרעד ןיא ,לבור ןהעצ טריּפש לעשעלפ ַא טטָאק, ,ןעסעגרעפ ךיז
 60 רַאפ ןעשנעט ַא ןעמ טע'גרה רעד םינצּבק ןופ הביכס רעגיז
 -עג ךיז ןעבָאה סיזַאלַאװ בושי ם'נופ ןעטסינַאלָאק יד ,סעקיּפַאק
 ייזַאק ,ןװָאכַאילולָאּפ םענעפַאלטנַא םעד ךָאנ געיעג ףיוא טול

 יו לייװ ,ייז ןיא ןעטָאשעג ןעבָאה ןוא םירבח ערעייז ןוא ן'ווע--
 ןופ ןעליק ענעפָאלטנַא יד ןעלעוו רעמָאס ,טַאהעג-ארומ ןעּבָאה

 ,המהפ 8 ייז ייפ רטגנוח
 וצ טײקגיטֿכױזרָאפ רעדנוזעב ַא טימ ןעהיצעב ךיז זומ ןעמ

 ןעמ ואװ ,טרָאד ,"ןעּביױרעּב וצ קעװצ ן'טימ תוחיצר, עגיזָאדיד
 ןופ טְקַא'נַא ןייז דָארג ןָאק ,לַאטנַא-ּבױררא רעשמ לָאמליײט ויא
 ,זַא ןעגרָאברעֿפ ףיט ןעגעלעג גנַאלנערהָאי זיא סָאװ ,המקנ
 .אק רעד ייּב גנוגידיילעּב א ןעגרַָאברעפ ןייז רָאנ ןָאק סע יװ
 | ,עגרָאט

 ימ ףושי ם'ניא טָאה רָאּבָאלַאקַארש רענעמ לט ועד ==
 -אק ם'ייפ טע'גרח'רעד ,זיירק רעקסוװָארדנַאטקעלַא ,,עיָאקסװ;ץליאֿפ
 טָאה עגרָאטַאק עצנַאג יד ןוא ,בײװ סָאד ןיקמָמיטַאּפ טסינַאל
 ,ץואבאלַאקריש טכטרעג ןעמענעג

 ,ןָאהטעג רעטייווצ ט סע טלָאוװ--רע טשיג ןעװ ,ןָאװטעג טוג =
 צ
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  ןטרָאּפ סָאװרַאפ--
 שגעמ ַא רַאפ ויא סָאד סָאװ ,ץירּפ ,טשינ טסייוו רהיא--

 ,"רעטָאפ , רענעזעוועג ַא ,קישטשנַאדיַאמ ַא ,ןיקמָאיטָאּפ רעגיזָשאדרעד
 ערעזנוא טימ ,ןעסערפעגּבָא ךיז ,ץנַאװ ַא יו ,טולּב רעדנוא ףייא
 גיּבױא ףױא ןענעז ןעשנעמ ליפיו .ןעגױזעגנָא ךיז ןערהערט
 "הנוחח, ַא וצ טרתיפעג רע טָאה ליפיו ,ןעמוקעגמוא םהיא ךרוד
 -עגנָא רֶע טָאה ליפיו ,(ןעמעג יד טימ ןעטייּב ךיז לָאז ןעמ)
 םהיא ךרוד ןענעז עגינימרעטצרוק ליּפיוו ןוא ןעפױלטנַא וצ .טדער
 טױטעג ןענעז ןעשנעמ ליפיוו ,סעקינשורָאטַאק עגיּבייא ןערָאװעג
 ! טהיא ךרוד ןערָאװעג

 ךעכייר 8 ייּב ריטרַאװק ןעטלַאה וצ ןעמוקעגסיוא זיא רימ
 -עּב ןימ ַא יװ ןהעועגסיוא תמאצ טָאה ןיוה ןייז סָאװ ,טסינָאלָאק
 ךענעז ,ןעטעב יד רעּביא ,דנעװ יד ףיוא .גנוטסעפ עטנעּפָאװ
 ,ןרעװלַאװער ןעגנַאהעג

 ,שיט ן'פיוא ךייא רימ ןצלעוו ,ץירּפ ,טֿכַאנ רעד ףיוא---
 "טלָאז טענעגיא םעד ןוא ,רעװלָאװער ַא ןעגעלקעװַא ,טעּב ןעּבעג

 .נהענ ןייז טעװ סע רעװ .ןעשיק ן'רעטנוא ןעגעלרעטנוא רהיא
 ןעמהענ םהיא טעװ םעד ,דנַאה רעד וצ רעט

 ,טּפַאגעג ּבָאה ךיא
 { סניוזַא ּסָאװרַאפ--
 ָאד טריצַאּפש ָאבאלַאקַאריש .ןעּבױרעּב ךימ ליוו ןעמ--

 טגיל יז ,ךַאװ עשירעטילימ ַא ךיס טיה טֿכַאנייּב ,זיירק ןיא ּורַא

 -ַאר יז ןעלָאז ,ןעמוק ייז ןעלָאז .ןעגרָאּברעפ לעכלעטש ןיא ָאד
 ,ןעריב

 ףיוא ןעקַארשעגרעּביא ,עט'תיּבה-לעּב עטרהערטעצ יד רעבָא
 -עגעגרעּביא רימ טָאה ןוא ןעטלַאהעגניא טשינ ךיז טָאה ,טיוט

 . לַאפרעּביא ןעגידנעהעטשרָאפ םַעד ןופ הּבט ע'תמא יד ןעּב
 טנָאקרעד קסװָארדנַאסקעלַא ןיא טָאה רעּבעג-הגויח ןיימ--

 לָאז ןעמ ,טֿכַאמעגּבָא ןעמ טָאה .חצור םענעפָאלטנַא'נַא םענייא

 :רעכעג הנויח ןיימ ּביל טשינ ייז ןעּבָאה ,ןענע'גרה'רעד זנוא
 טימ ךיז טהעגעב רע ,ןעגױא יד ןיא תמא'נֲא ןעגָאז געמ ןעמ
 -עד רעּבָא ,רלעג טמהעג ןוא ּביל רע טָאה דלעג :ןלוגַאיװ ײז
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 רַאפרעד ןעלָאז רימ זַא ,ןילַאכַאס ףיױא ךָאד רימ ןעגיױאװ ףיור
 ףָאד רימ ןעפרַאד--עיגָאלַאק ,עגרָאטַאק ןעוװעגּבָא ,ןערעוו טניולעג
 ,רעדניק ךָאד ןעּבָאה רימ ,ןעלמַאזפיוא טיפע רַאפרעד

 ךױלּב דשוח זיא ןעמ ואװ ,ןעלַאפ ךס ַא ןיא זיא ױזַא ןֹוא
 - זיא הנוכ-טּפיוה יד ואװ ,ןעדרָאמ ךסַא יקַאט ןַאהרַאפ ,הלוג
 / .רעפ ךיז ןענָאק טשינ ,רעגנוה ,טײקגיזָאלטטײּברַא ,ןענע'לזג'ע3 |

 ױצ ךיז טגניוצ ןעמ רעכלעװ טימ ,טײּברַא רענעי טימ ןעמהענ
 .ַאק טכַאמ סָאװ ,עמרוט יד ,ןעטיײּברַא ןעלעו טשינ ,ןעמהענרעפ
 -ילַאֿכַאס רעד סָאװ בילוצ טָא--ןעטרָאק וצ הואּת ,ןעשנעמ ַא עיל
 זיא תוּבס עלַא יד ןעשיווצ ,ןעּבױר ןוא ןענע'גרח'רעד טהעג רענ
 -ידרעפ וצ סעפע טייקלילגעמנוא יד ןוא ןעטרָאק וצ הואת יד
 -רעד רימ ןעבָאה סעקינשזרָאטַאק עכילטע .תוּבס-טּפױה יד--ןענ
 ךָאנ עגרָאטַאק יד טנידנעעג ןעּבָאה ייז יװ םעדֿכָאנ זַא ,טלהעצ
 -'רעד ןילַאכַאס ףיוא יז ןעּבָאה ,"ןעכערּברעפ ןעשיאײסַאר, םעד
 א ףיוא ןעהילעגסיוא ןעצימע ייּב ןעּבָאה ייז ,טסינָאלַאק א טעיגרה
 ,קעװַא ןוא 'טיײּברַא'נַא וצ , קַאה יד עלייוו

 טלָאמעד זיא רע לייוו ,עקפעטס טפרַאדעב טָאה ןעגָאלש--
 ,ןעמעלַא זנוא ןופ רעקרַאטש ןעוועג

 ,קַאה יד ןעביוהעגפיא טָאה עקּפעטָש
 עשב ןוא פאק ן'רעביא טסינָאלָאק םעד ןָאהטעג ּפַאלק ַא--

 .םהיא ףיוא ןעלַאפעגמוא ךיוא ןיילַא השעמ
 --פֿאַרװאָט 

 .רָאג םעד רַאפ געט יירד ,ןערָאװעג טֿכַאװשעגּבָא רהעז--
 ,ןעלעװ טלָאװ רע ןעו ,טסינָאלָאק רעד ,רע .ןעסעגעג טשיג
 --טע'גרה'רעד .ץעק יד יװ טקיטשרעד ןעמעלַא זנוא רע טלָאװ

 ייברעד טגיל רע .טױרב ךָאנ ךיק ןיא קעװַא ךיילג רימ ןענעז |
 . רָאנ ןעכַאל םוצ .ןעסערפ רימ ןוא

 .טקַאּפעג ייז ןעמ טָאה יױזַא ןוא
 טָאה ,ןעקערשוצנָא לעטימ ַא יװ ,לעקירטש סָאד רעּבָא

 -רָאמ עניזָאדיד סיוארָאפ ןעקַאהרעּביא ם'ניא ךיוא טריטָארקנַאּב
 .ןעד

 פװ ,תוחיצר עכילקערש עגיזָאדיד ןעמוקעגרָאפ ןעגעז .ןעוו
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 -דע ךאנ יז טקנעדעג ןעמ סָאװ ,ןיטיקינ רעמערק ם'נופ החיצר יד
 .טוכ יד ןעו ,טלַאמעד טָארוקַא ?ןילַאכַאס ףיױא ליפא םויה

 רעד ןוא ,עמרוט-ןעדָאװעיֵאװ רעד ןיא טהילּבעג טָאה ףָארטש
 .טײּבראעג, ןושל ןייז ףיױא טָאה וועילמָאק ןילּת

 ןעלעװ ןוא ָאד ןענעז ,ןעװעג ןענעז ןעלַאפוצ עגיזָאדיד

 ןערעװ טלעצרַאװעגסױא טשיג ןעלעוו ןילַאכַאס ףיוא ןמז-לּכ ,ןייז
 .ךערברעפ וצ ןעשנעמ יד ןעסיוטש סָאװ ,תוּבס יד

 יו ,גנוקריו עגידנעקערשבָא ַאזַא ללכּב ףָארטשטױט טָאה יצ
 !ףָארטשטױט ןופ רעגנעהנַא עשיגילַאלַאס יד וצ רהיא ןעּביירש סע

 זיא ןעמ סָאװ ,םעד בילוצ זַא ,ןעגָאז ךייא ףרַאדעב ןעמ

 -ערברעפ ליפ רהעז ןעניימ ,ץעזעג ן'טימ טנַאקעּב טשינ ןיטולחל
 -רעפ רעיײז רַאֿפ "לעקירטש סָאד ןעמוקעּב, ןעלעוו ייז זַא ,רעֿכ
 ,ןעכערּב

 ראט עילימַאפ יד טע'גרה'רעד טָאוװ ווָאֿכַאילולַאּפ תעשג

 ןעמ בוא זַא ,טגייצרעּביא ןעוװעג רע ןיא ,קטנַאגול ןיא שטיװָאמ

 .ןעגנעהפיא םתיא ןעמ טעװ ,ןעּפַאֿכ םהיא טעװ
 ןופ דילגטימ 8--רעװ-יּבַא טשינ סיּפע ךָאד ןיא סָאד--

 לעקירטש סָאד לעװ ךיא זַא ,רעֿכיז ןעװעג ךיא ןיב .טכירעג
 ,ןעדיימסיוא טשיב

 יא קערש רעגױָאדרעד ןופ אצוי-לעוּפ רעגיצנייא רעד
 -רא ,עלעגני סָאד ךיוא טע' גרה' רעד טָאה רע סָאװ ,סָאד ןעוועג

 ,ןהוז סעשטיווָאמיצ
 דנַאה יד .ןעטיוט םהיא טלָאװעג טשינ ךיז טו 67 סע--

 טכַארט ַא ּבָאה ךיא תעשּב רעּבָא ,,ןעּבױהעגפױא טשיג ךיז טָאה
 רָאנ ,שרעדנַא טיפע ןעגעװ טשינ ךיז טלעדנַאה סע זַא ,ןָאװטעג
 ,סע'גרה'רעד םהיא ךיא ּבָאה ,ןעבעל םענעגייא ןיימ ןעגעוװ

 ןיא לערײמ גני טע'גרה'רעד טָאה סָאװ ,וָארָאטקיװ |
 ןעסירגַא ןעפורעגסיװַא החיצר רעגיזָאדרעד טימ ןוא עװקסָאמ

 ןעגנעהפיוא םהיא טעװ ןעמ זַא ,רעֿכיז ןעװעג ךיוא זיא ,לעמוט

 .ףָארטשטױט ףױא טרַאװעג ךיוא רע טָאה טֿפירעג ןיא

 -8ַטשרעפ טשינ טָאה רע זַא ,סיורג ױזַא ןעוועג זיא קערש ןייז

 ,טֿירעג ןיא ,טרָאר ןערָאװעג טדערעג ויא סע סָאװ ,ןעג
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 גידנעוייוונָא ,רָארוקַארּפ רעד זַא ,רעכיז רע זיא טציא ךָאנ
 לָאז ןעמ ,טרעדָאפעג טָאה ,ןּברק ןופ ןעכַאז עטגיטולברעפ יד ףיוא
 טָאה ןעמ זַא .רעקיטש ףיוא ןעדייגשוצ ךיוא ,ןוָארָאטקיװ ,םהיא
 רע טָאװ ,ענרָאטַאק וצ טפשמ'רעפ ןיא רע זַא ,ןעדלָאמעג םהיא
 רע לָאז יצ ,טסואװעשג טשינ, סָאה רש זַא ,טהערפרעד זַא ךיז
 ,"טשיג יצ ,ןעביולג-

 ןעגנואוצעג ןיולב טָאה ףָארטשטױט רַאפ קערש עגיזָאדיד
 םעד ןופ פורט םעד רעקיטש ףיוא ןעקאהוצ לָאז רע ,,ן'וװָארָאטקיװ

 -קעװַא ןוא ןַאדַאמעשט ַא ןיא ןעקַאּפרעֿפ ,לעדיימ/ ןעטע'גרא רשד

 עלש ךיז ןעבאה טײצ רענעי ןיא .גוצ ן'טימ ץעגרע סע ןעקיש
 טָא רעּבָא ,טײקגיטלּבטלַאק סרעֿפערּברעֿפ םעד ןופ טרעדנואוועג
 ן'רַאפ קערש וױלּב ןעועג ןיא "דרָשמ רעגיטולּבטלַאק,/ רעד

 | | ,לעקירטש
 קרַאטש ןעװעג לָאמַא זיא סָאװ ,יקסלוזַאּפ רעכערּברעפ רעד |
 םעד ןעטרעכ ןיא טע'גרה'רעד טָאה ,טדעטש-םורד יד ןיא טמהירעב
 ,ןעדנעטשמוא ערעדנוזעּב רָאג ליב לעטירטַאמס-עמרוט ןוֿפ ףליהעג
 -8פ לָאז ןעמ ,ןעסייהעג טָאװה ףליהעג-לעטירטָאמס רעגיזָאדרעד
 ,סקיב ם'נופ עבלאק רעד טימ רענײּב יד ןעֿכערצגָא ן'יקסלוז
 .םקונ רַאּפרעד ךיז טעװ רע זַא ,טרָאװ א ןעבעגעג טָאה יקסלזזַאּפ

 רהָאי ייװצ ַא ,ןעפָאלטנַא רע זיא ךָאנרעד ,ףליהעג ם'ניא ןייז
 טקַאֿפעג רעדיװ םהיא טָאה ןעמ רעּבָא ,ןעטלאהעבסיױא ךיז טייצ
 טָאה טלָאמעד .עמרוט רענַאסרעכ רעד ןיא טכַארבעג רעדיוװ ןוא
 טעװ רע זַא ,טסואוװעג רֶע טָאה .טרָאװ ןייז ןעװעג-םייקמ רע
 ,ןירעד רעֿכיז ןעװעג ןיא רע !לעקירטש סָאד ןעמוקעב רַאּפרעד

 שרעדנַא טָאה רע ֹוַא ,אוא ןעוועג זיא עגַאל ןייז רעּבָא
 טרג ןךרוד רע טָאה טלעװ-רעפערברעפ רעד ןיא ,טנַאקעג טשינ

 ,ןַאװיא, לעטיט םעד ןעברָאװרעד ךיז ןעגנוגנערטשגט ךוא הימ
 ןעקשרשעג םהיא רַאפ ךיז ןעמ טָאה טלעװ רעגױָאררעד ןיא
 טרתיפעגסיוא סָאזפרטהעג ןוא ךילטקגיפ ןעגעלמ ןעלהעפעב ענליז
 יז טגיטעטשעב רימ ןעּבָאה סָאד יװ ,טרָאװ ןייא טימ .ןערעװ
 6 עי טא לג -גוּב עשיטנטטטערא ןעליטשיייא רע טגעלפ ,סעלעטירטַאמס-עמרוט

 יװ ,רעגיטש ַא ,ףירג-טגנורידנעמָאקער ןעכעג טגעלפ רע .ןעט
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 .-טֹּב ןעשנעמ יד ןעגעלפ ףירּב עגיזָאדיד ךרוד ןוא ,ן'שטיווָאנַאװָאי
 טימ ןהעועג ןײלַא ּבָאה ךיא .,סעמרוט עלַא ןיא תוחנה ןעמוק
 'ףיז טָאה טלעװ-ןעטנַאטסערַא יד ץרא-ךרד ןוא דובּכ ַא רַאפ סָאװ
 טַאהעג טשינ רענייק טָאה םהיא טימ :ןיקסלוזַאּפ וצ ןעגיוצעג
 -ףרד סיורג טַאהעג טָאה ןעמ .לעטיה ןיא ןעדייר וצ הזעה יד
 -טָאה ןעמ .םהיא רַאפ ןעקָארשעג ךיז טָאה ןעמ לייוו ,םהיא רַאפ ץרא

 .-ינָאסרעכ ן'טימ לַאפ םעד ןיא .טרָאװ ןייז רַאפ טרעטיצעג שממ
 הע .ןָאק ןיא טלעטשעג ץלַא רע טָאה ףליהעג-לעטירטָאמס ןעש
 .=היפסיוא טפרַאדעּב טרָאװ סָאד טָאה ןוא טרָאװ ַא ןעּבעגעג טָאה
 טָאה ןײלַא רע לייװ ,םהיא רַאפ טַאהעג-ארומ טָאה ןעמ ,ןער
 ךעוומ הגרדמ ַאזַא ןופ ןעשנעמ ,ןעקָארשעג טשינרָאג רַאפ ךיז
 זַא ןהעטשרעפ עמרוט יד טעװ טשינַא םורָאװ ,טרָאװ ןעטלַאה
 .זיא סע ןעכלעװ ןופ ,ןעקעטש ןע'טושּפ ַא וצ טקוּבעג ךיז טָאה יז
 לַאפ ַאזַא ןיא סע טלָאװ יװ .ּברַאפ.דלָאג רעד ןעכָארקעגּבָארַא
 ! תונדחּפ סיקסלװַאּפ ןופ טכַאלעגּבָא ןוא ט'קזח'עג עמרוט יד
 .ןעלַאפ סָאװ ,עגינעי-יד טימ ללכּב ןעשנעמ ךיז ןעהעגעּב יװ ןוא
 ;לַאטסעדעיּפ ןופ ּבָארַא

 ףעדייא ,טױט םעד טלָאװעג רעסעּב טָאה יקסלוזַאּפ ןוא
 ,טע'גרה'רעד טָאה ןוא--ןעּבעל ַאזַא

 'טע'גרה'רעד ווערעווז ןָאטיּפַאק ַא רעגייא טָאה ןילַאֿכַאס ףיוא
 .קנערפטלַא'נַא ןעװעג זיא סָאד ,יקסװעשזרַאז רָאטקָאד  םעד

 יד סָאװ ,םירױטקָאד עגילָאמַא יד ןופ רענייא ,רָאטקָאד רעש
 טשינ טָאה רע .טַאהעג ּביל רהעז ןעבָאה סעלעטירטָאמס ה"ח
 'ּוצ ןעמוק טגעלפ ןעמ זַא ,עכַאװש ןוא עקנַארק ןופ טסואוועג
 ,טנַאטסערַא םעד ןעטכַארטעּב ןעסיימש ן'רַאפ לָאז רע ,םהיא

 וערעװז ."רעטיר 50 ןעּבעג, :ןעּבײרש ףךילנהעוועג רע טגעלפ

 .-עג טשינ זיא רע ;טײּברַא רעד ףיוא ןעסירעגרעטנוא ךיז טָאה
 .ןעמ סָאװ ,טײּבוַא להָאצ עטמיטשעּב יד ןעליפוצסיוא חֹּכּב ןעוו

 ןעסימשעג קרַאטש ןעגירק רע טגעלפ ,ןעּבעגעגסױרַא םהיא טָאה
 לָאז רענעי זַא ,רָאטקָאד םוצ קעװַא לָאמנייא רע זיא }רַאפרעד

 יקסװעשזרַאז רָאטקָאד רעד .טײּברַא רעד ןופ ןעיירפעּב םהיא

 +טלָאמעד ,"טּפעצער, ןעֿבילנהעװעג םעד ןעגירשעגוצ םהיא טָאה
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 טַאהעג ןיוש טָאה רע סָאװ ,רעסעמ ַא טּפַאֿכעגסױרַא ווערעווז טָּאה
 ןהעשעג ןוא .רָאטקָאד טעד ןעֿכָאטשרעד ןוא טיירגעגוצ רעהירפ ןופ
 ,ןעננעה טגעלפ ןעמ ןעװ ,ןעטייצ ענעי ןיא סע ויא

 -םיוא ךיד טעװ ןעמ זַא ,ןעקָארשעג טשינרָאג ךיז וטסָאװ-- -
 ,ן"הערעווז טגערפעג ךיא בָאה--! ןעגנעה

 -סױרַא ןךימ ּבָאה ךיא סָאװ ,טּפַאגעג וליפא ןעגָאה עלַא--
 טעװ ןעמ ןַא ,רעֿכיז ןעװעג ןיּב ךיא ,לעקירטש ם'נופ טהערדעג
 | | ,ןעגנעהפיוא ךימ

 ?ןָאהטעג סע וטסָאה סָאװ ֹוצ ָאט--
 ףדסּכ ןעגיל וצ ןערָאװעג-סאמנ ךילקערש רימ יא סע--

 רעד רעסעב ןיוש :ןעסָאלשעּב ךיא ּבָאה .עליּבָאק רעד ףױא
 ,ןעּבעל ַאזַא רעדייא ,טיוט

 ,טױט ַא ןײלַא טכַאמעג רעסעּב ךיז וטסלָאװ = ,ונ--
 !ןעשטומ ערעדנַא ךָאג לָאז ,רעגינייפ רעד ,רע ןוא--

 ,ןעברַאטש לעװ ךיא בוא :ןעסָאלשעּב יװַא ןיוש ּבָאה ךיא ,ןיינ
 שטָאֿב ןיא ,ןעּברַאטש בוא ,ןייז רעגנירג ערעדנַא שטָאכ לָאז ָאט
 י ,ןײלַא טשינ

 עװקסָאמ ןעטלַאװעג גנַאל טָאה סָאװ ,עֿכָאדלַאּב-וָאנָאטנַא
 -ישֲאֹּב רעװקסָאמ , עדנַאּב ַא ןופ רערהיפנַא'נַא יװ ,ארומ-רעד ןיא
 טעװ ןעמ ּבױא זַא ןעטלַאהעג טײצ עצנַאג יד סָאה ,"ןעקוווּב
 ןעגָאה יװַא .ןעננעהפוא רעכיז םהיא ןעמ טעװ ,ןעּפַאֿפ םהיא
 ,ןעגנואוצעג םהיא טָאה סָאד ןוא .טגָאזעג ךיוא םירבח יד םהיא
 | ,"ןייר ןעטייּברַא וצ , ,טגָאז רע יװ

 ןָאק רענעי םורָאװ .םדוק וטסע'גרה'רעד--סיּפע וטסמהעג--
 .עקירטש סָאד דלַאּב וטסמוקעּב ,ןעגָא.תודע ריד ףיוא ךַאנרעד
 | | ,ראפרעד על

 וצ רעכערברעפ םעד טגניוװצ ףָארטשטױט רַאפ דחּפ רעד
 ןופ ּבָא ןעד סע טלַאה ,טּפָא רהעז טפערט סָאד---רעמַאזיורג ןייז
 ,ןיינ זַא ,ןעגָאז ןעטקַאפ ? ןעכערּברעפ

 .ֿכיװ ,ןעגָאז ֹוצ ױזַא ,ןייא ןעסעגרעפ טשינ ףרַאדעּב ןעמ
 יד ןיימ ךיא :רוטַאנ רעשירעכערּברעפ ַא ןופ טנעמעלע ןעגיט
 םעד ּבָא טקערש גנופָארטשעּב עדעי ,טייקגיניזטכייל ערעלוהעגנוא
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 ןעגנילעג טעװ םהיא זַא ,גידנעטש טּפָאה רע רעּבָא ,רטכערּברעּפ
 טֿכַארטעה .ןעפַאֿכ טשינ םחיא טעװ ןעמ ןוא ןעהערדוצסרַא ךיז
 -לּכ-ףֹוס ,טעװ רהיא ןוא סנעכערּברעפ לייט ןעטסערג םעד רָאנ
 ,טײקגינזטֿפײל רעייז ןופ ןעּפַאג ,ףוס

 ?טצ'גרה'רעד וטסָאה סָאװרַאּפ--
 ,דלעג טָאה רע זַא ,טרעהעג--

 ;דלעג טָאה רע זַא ,טסואועג וטסָאה ןײלַא רעּבָא--

 טָאה ןעמ .טסואועג טשיג ?ןעסיװ ךיא לָאז ןענַאװ ןופ--

 ןעװעג טשינ ויא ךָאנרעד רעּבָא ,ןַאהרַאפ זַא ,טסעומשעג
 וד תעשּב ,ןעּבעל ן'טימ טריקיזיר ךָאד טסָאה וד רעּצַא--

 ;טיּברַא לעקיטש ַאזַא ףיוא ןעגנַאגעג טויב

 | ,סיוועג - ,ונ--
 טשינ וליפא ןוא ןעּבעל ן'טימ טריקיזיר וטסָאה יװ ָאט--

 -י ?טסריקיזר וד סָאװ ּבילוצ ,טסואוועג
 ? ןױטֿפײל רעֿפילנהעװעגרעסױא טשינ ּבױא ,סָאד ןיא סָאװ

 : רעדָא
 טניימעג .ךַייר ןעוועג זיא רעיוּפ רעד לייוו ,טע'גרה'רעד---

 -טַאכ א ןעיובסיוא רימ ךיא לעװ ,ייווצ דנעזיוט ַא ןעמהענ ליֿכיא
 .ןעלַאפוצ ןעצנַאגניא ןיוש זיא סניימ .עק

 !רעיוּפ רעמירָא'נַא ןעװעג טויּב וד זַא ,טסגָאז וד--
 ,רעמירַא'נַא--
 רעּבָא ,עטַאכ עיינ ַא טיוּבעגסױא וטסלָאװ גנולצולּפ ןוא---

 ןוא !דלעג רעסָאװ ףיא :טרעדנואועג ךָאד ךיז ןעטלָאװ עלַא

 םעד טּבױרעּב ןוא טע'גרה'רעד דָארג ךָאנ ןעמ טָאה ייברעד

 ףעװעג-דשוח ךיד ךָאד טלָאװ רעדצי ,ןכש
 טלָאװ ךיא ןעוו ,יאדוא .טכערעג רהיא טנעז רשפא ,ונ-- |

 טפױַאדעּב טשינ רשפא םהיא ךיא טלָאװ ,טֿכַארעּב רעהירפ ךימ

 -רעד :ּפָאק ןיא ןעכָארקעגנײרַא ןיוש ןיא יוזַא רעּבָא ,ןענע'גרה
 סגיימ ,ןעיוּבסיוא עלעזייה ַא ךימָאל--ןענע'גרה'רעד ןוא ןענע'גרה
 .ןעלַאפוצ ןעצנַאגניא ןיוש זיא

 --!ױהדנַאש ןיא קעװַא ןוא ט'לזג'עּב ,טע'גרה'רעד :רעדָא

 ןעמ טָאה ,ונ ,דלעג ןץטימ טמהירעב ךיז ןוא ט'רוּכש'עג טרָאד
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 ײגעפ א ןוא רעסיש ַא ןעוועג :רעשיטקַארּפ ַא שנעמ ַא ןוא ,טּפַאֿפעג

 } רשיור ַא ןוא קינדַארַאפ ַא ןוא  רעטיײברַא-גוצ ַא ןוא - קינרעטס
 ךעבעל ןייז ויא ,הכאלמ ןייז ןופ סעידאטס עלַא ןעגנַאגעגכרוד
 ווא ,סוכנג טימ רעסיוא ,טגיטפעשעב טשינרָאג טימ ךיז רע טָאה

 | | "ףרוד ןוא ךרוד, ףיוא ץלַא ןעסיוװ ףרַאד
 ןיא ךָאנ ןוא ן'רוּכש דלַאּב ןעצנַאגעג וטזיּב סָאװ וצ ,ונ--

 ײצילַאּפ י1 טהעג לַאֿפ אוַא ןיא זַא ,ךָאד טסייװ !טרָא ַאזַא

 רעטרע ענעי ןיא ,ןיהַא ךיילג
 ,רעטרע עגיוזא ןיא לּכ.םדוק ,,יאדוא  ,ו1--

 ?ןעגנאגעג וטויּב סָאװ וצ ָאט ,וג--
 "יז ,לָאוקַאװ ן'פיוא ןעֿכװ ןהעג סעװ ןעמ זַא ,טניימעג--

 ןערהַאמעגקעװַא טדָאטש רעד ןופ ןיא רענעי זא ,ןעניימ ןעלעוו

 וא ןךױה יז טגנװע טייקגיניזטּכײי?7 עשילרעטסױא יד טָא
 8 ףױה ןעהעג ײז זַא ,ןעסייװ ןעשנעמ ,ןילַאכַאס ךופ ןעפיול

 יז ,סוגטיוא-םי רעשרעטַאס רעד טגיל סיוארָאפ זַא ,טיוט ןרעֿכיז

 ,"ןעפָאה, יז ליײװ ,ןשהשג יז רעב ,עגייט

 ֹז ?שקירטש ןראפ קצרש רעד ןלי מג

 ,טייקגיניזטכייל עגיזַאדיד
 עניװא ןאהרַאפ ןעגעז ,רעדיװ ,טייז רעטייװצ רעד ןופ

 ןעדנעטשמוא ענעדישרעפ סָאװ ,וגייהד ,יקסלװַאֿפ יװ ,ןעשנעמ

 .ןעבראטש רצ ,רעטֿפײל זיא יז :טנעכערברעפ ןצ יי ןעביירט
 ,הערערװז יה ,ןעשגעמ א ןעמ ןָנק ,טייז רעטירד רעד ןופ

 טױט םעד ןעטלַאה לָאז רע זַא ,םאטשוצ אֹוא יט ןערהיפרעד

 | ,קילג 8 רָאפ
 לָאמעלט טשינ זַא ,ןעסעגרעפ טשיג ןעמ ףרַאדעּב ,טצעלוצ

 - "א רעד טול ןעכערברעפ סָאד ןעגנַאנעג ןילַאכאס ףיוא סרעוו

 סגעכערכברעפ עגיזַאדיד ןערעװה טפָא "הזו ,ןיטעיציביא רענעג

 א טל ןוא עגרָאטַאק רעד ןופ הטלחה רעד טול טרהיפעגכרוד
 ףע יצ :טשינ הרירפ רעדנַא ןייק ןוש טאה שנעמ ןאזַא ,לרוג
 -יעגרָאטַאק רעד ןופ הטלהח יד ןייזםייקמ טשיג רֶעדָא א טעװ
 ,.טױט רעד םהיא ףוא שרָאװ ט טנייאצלא

 "יא טַאטקַארטַא ןעבירש רצ ןיככ סשינרַלג ךימ ןיב ךיא
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 + עטקנערשעּב-רחעמ ַא זיא ענַאגפיוא ןיימ ,ללּכּב ףָארטשטױט רעב
 ףָארטשטױט ןעגעװ סײװ ךיא סָאװ ,סָאד ןעגָאז וצ ּבָאה ךיא
 . .ןילַאֿכַאס ףיוא

 ,ןעויטָאמ-טּפױה יד ןופ רענייא זַא ,רעכיז זיא סע רעּבָא
 ןיש ןָאק ןעמ זַא;--,ןעגנערּב ףָארטשטױט ןופ רענגעג יד סָאװ
 / ןיא תועט ַא רָאּפ-טמוק רעמָאט ,"קירוצ ןעּפַאכ טשינ ףָארטש יד
 ףױא יוװ ,ךילשייד יױזַא סױרַא טשינ ץיגרע ןיא טערט ,טֿפירעג

 ךילקערש ןוא קרַאטש ױזַא ךיז טזָאל ץעגרע ןיא .יקַאט ןילַאֿכַאס
 ,טרָאד יװ ,וויטָאמ רעגיזָאדרעד ןעריּפש טשינ

 ץעגרע ןיא רעּבָא ,םוטעמוא העוט ךיז זיא טכירעג סָאד
 ,ןילַאכַאט ףיוא יו תועט ַא ןעדיימוצסיוא רעװש ױזַא טשינ זיא
 ןעגערפסיוא טפרַאדעּב רהיא ואוו ,טרָאד גנושרָאפסױא'נַא ןעֿכַאמ
 .לַאפ רַאפ טשינ טהָארד ףָארטש םוש ןייק ואװ ,העובש ַא ןהָא
 -נוה רעשירעכערּברעפ ַא ןיא גנושרָאפסױא'נַא ןעֿכַאמ } תודע עש
 -עװ ןוא ךיז ןעפיוקרעפ ןעשנעמ ואוו ,הביבס רעמירָא רעגירעג
 -ַאנ רַאפ ןעגייל ואוו ,סעקיפָאק רעגילדנהעצ רַאפ טפיוקעג ןער

 ַא ןיא רעכערּברעפ א ןעטלאהעּברעפ ןוא גהנמ ַא זיא ָאװטסלַאשט
 ןיא טייקגיטכערעג יד ןעּפַאש ,גנושרָאפסױא'נַא ןעכַאמ :ץעזעג
 .רעװש סרעדנוזעּב זיא ןעדנעטשמוא ענױזַא ייּב ,הביבס ַאזַא

 ץעגרע יװ ,רערעװש ךָאנ ןיא תמא םעד ָאד ןהעגרעד
 טימ טלעגנירעגמורַא זיא טָאװ ,טֿפירעג סָאד ןוא ,ואוו-שרעדנא
 ןעלַאפנײרַא טשינ ואו-שרעדנַא ץעגרע ןָאק ,ןעגיל ןעצראווש
 : .ָאד יװ ,תועט א ןיא טֿכײל ױזַא

 סָאד, ךילקעיוש סרעדנוזעּב טקריוװ ןעגנוננידעּב ענױזַא ייפ
 ,ףָארטש יד קירוצ ןעּפַאכ ןענָאק טשינ
 טוָאל סָאװ ,ףָארטש עטסֿכילקערש יד טָא--ףָארטשטױט יד |
 ןוא ןייז-העוט רעטפע ךיז ןָאק סָאװ ,קירוצ ןעּפַאֿפ טשינ ךיז
 -יװעּב קיטקַארּפ רעגירהעי.גיצנַאװצנואיירד רהיא ךרוד טָאה סָאװ
 .ןילַאכַאס ףױא טייצ רהָאי ריפ ןיוש זיא ,טייקגיטשיג רהיא ןעז
 ןייק ןופרעח טָאה רענייק ןוא ,וויֿכר} ןיא ןעוועג ןעטלַאהעפרעפ
 ,טַאהעג טשיג הער םוש
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 ,םינילת

 רתיא זַא ךיז טֿפַאד ךייא ןעו ,לָאנ סעדעי,

 .געמ ןוֿפ עלעּפערט עטצעל סָאד טרהירעב ןיֹוש טָאה

 ןעבָאה תועט ַא יאדוא רהיא טזומ ,חדירי רעכינש

 -ָאטשיג .רעגירעדינ עלעפערט ַא ךָאג ,אמתסמ ,ןאװרַאפ

 .ַאֿפ ןעגָאק טשיג לָאז שגעמ רעד סָאװ ,הגרדמ ַאזַא

 ןוֿפ דנורגּבָא רעגיזָאדרעד ,רהיא ןוֿפ רעגירעדיג ןעל

 *,טשיג דנורג ןייק טָאה הדירי רעֿפילשגעמ

 ךונגָאט ַא ןופ

 - ,ךיטסלָאט

 | סניימ המֿפח ,ןעגרָאמ-טוג--
 { עשרעטעפ ,ןעגרָאמ-שוג--
 ַא רעניואווטימ ןייד רעּבָא ,עשרעטעפ ַא ,עלערַאג ,ןעמעוו--

 רעטלַא רעד ,גידגעהעגייגרַאפ ,ןךילחערפ ךיז טלעציוו--! רעטָאפּפױט-
 יה ,"ןיטסלָאט ןילּת רעשיגילַאמַאט|

 ?רעטָאפפױט ַא םהיא וטזיב יֹוזַא יוו--
 -ָאקָאטיװ עשַאװ ,ןעסימשעג ףעניואווטימ ףהיא ּבָאה ךיא--

 | | עידָארָאגַאלג-
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 ?ןעסימשעגרעּביא םלוע לעטסיב שּביהַא סיּפע ּוטסָאה--
 | | | ,רע טלעכיימש

 .צשַאװ ,םורַא ןוא םורָא ָאד טהעז רהיא סָאװ ,ץלַא טָא--
 ! ןעסימשעגֿפרוד ךיא בָאה ץלא סָאד-- עידָארָאנַאלּבָאקָאסיװ

 טהעז רע רעֶּבא ,גיצֿפעז רהָאי ַא דלַאּב ןיוש זיא ךיטסלָאט = |

 גַאמ רעװַארּב ַא ןיא רע ,גיצרעיפ רחָאי ַא "װ סיוא טשינ רחעמ
 ,ןייר טריזַארעגסױא םחיא זיא עּבמָאג יד ןוא ןעטנָאװ טימ ,ןיושרעּפס
 .ךילגעמרעפ ץנַאג רע טניואוו ,ןלַאַֿאמ ףיוא גילדעוו ,שיט ַא יװ
 -יטש עֿכױה ,קַאטזדיּפ ַא ןיא ,טנַארּפ-השעמ הע טהעג ןָאהטעגנָא
 עטס59ה "יד ויא סָאד-רעדעל ןופ לעטיה סָאד וליפא ,לעװ
 =9ג ,"ףיז ףיא רע טקוק, ללכּב ,קיש ןעשיגילַאכַאס ןופ הגרדמ
 .לעציװ א וצ-טפרַאװ--טנעכײיצעגסױא גידנעטש רע זיא טמיטש
 | ,שיראנ ךיז טֿכַאמ

 ײלממֹמ רעגיד'הנושמ ןייז ןופ ןהעז וצ זיא סע יװ ,ךיטסלָאט
 א רע טמוק יװַא יװ ,עגַארפ רעד ףיוא ,רעריגיס ַא זיא ,עיל
 | | : רע טרעצטנע ,עגרָאטַאק

 ,(ףבײװ רעד ּבילוצ) !ונַאשז ַאז--

 ,ּפָאק םעד טקַאהענּבָא רהיא רע טָאה קַאהא טימ
 ?ןָאהטעג סע וטסָאה סָאװרַאפ--
 ! עידָארָאנַאלּבָאקַאסיװ עשַאװ ,ןעוועג ןעטַאלעגסױא--
 "ףעשיריפיס רעד טָא ךיז טָאה ,ןילַאכַאס ףיוא ןעמוקעג

 א ,רעקרַאטש א ,רוטַאנ ןופ דוֿכא'נַא ."ןערָאלרעּפ טשינ, ָאלעטָא
 ,ןילּת א ןערָאװעג דלַאּב רע זיא ,רעטקישעג

 שנפמ רעד ,טסיטרַא'נַא ןייז וצ ןעריוּבעג טרעװ שנעמ רעד
 טלָשו ףהיא טנעמורטסניא'גַא רַאפ סָאװ .טסנוק א ץלַא ןופ טכַאמ

 ""הט יד ,זָאוטריװ ַא ןערעװ ןעדעי ףיוא רע טעװ ,ןעפעג טשינ םהיא

 : ךיז ןעגָאלק ןיילַא סעלעטירטָאמס-עמ
 ףע יצ ,ןעסיו טשינ לָאמגייק וטסעוװ ןילת ןעטוג א יב --

 א .לעטשנָא'נַא רָאנ טֿפַאמ רע רעדָא ,ךילקערש תמאּב טסייווש
 ..ןעכילקערש ַא ,ךיז טֿכַאד ,רע טיג ּפַאלק

 "ךָאפַא טיג רע תעשּב ,ןייא ףילקריו טלַאפ ץרַאה סָאד

 ,,,טונק ן'טמי
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 ײז .גָאטהעװ ןהָא ןוא ךייו ךיז טגעל טונק רעד רעּבָא--

 -גָאק טשינ ןפוא-םושּב יז טסעװ .ןעֿכַאמ ,םיבלּכ יד ,סָאד ןענָאק

 - .ןערילָארט
 ןופ ןוא ,זָאוטריװ ַא יװ ,טונק םעד טשרעהעּב ךיטסלָאט

 -.םהיא ןעמ טלחַאצעּב ,טיוה יד ןעדנושעג רע טָאה עגרָאטַאק רעד

 יװ ,טוג יזַא ץימש טרעדנוה ךָאנ שנעמ רעד ףיוא ךיז טּביוה

 -ןוא-ְךֶא זיא ,טשינ ןעמ טלהָאצעב .ְןעועג טשינרָאג טלָאװ סע

 ,םענעי וצ העוו
 *ייז ןערהיפ טנָאקעג רע טָאה ,טנעֿכערעגטױא ןוא טקישעג

 לָאמנײק םהיא טָאה ָאװטטלַאשטַאנ יא :"טַאלג, ןעטטעשעג ענ

 -עג םהיא רַאפ ךיז טָאה עגרָאטַאק יד יא ,ןעמַאכ טנַאקעג טשינ

 ,ןעקָארש
 ןעטייצ .עשיינלזג ענעי ןיא רעּבָא--ןעקָארשעג ךיז טָאה יז

 טימ ,ןילּתַא ןעּבָאה וצ ךַאז עמעוװקעּב ַא רַאפ ןעטלַאהעג יז טָאה

 ,טפעשעג ןעכַאמ ןעגַאק לָאז ןעמ ןעֿכלעװ

 "ָאה--! ןעמהעג וצ ליפיו ןעמעװ ןופ ,טסואוועג טָאה רע--

 געגַארפ רעד ףיוא סעקינשורָאטַאק עטלַא יד טרעלקרעד רימ ןעג

 . רעדניש, וַא ןופ ןעטילעג עגרָאטַאק יד טָאה סָאװרַאפ

 טשינ עגרָאטַאק ףיוא ּבָאה ךיא ,ןעגידניז וצ סָאװ ָאטשינ--

 ,ךיטסלָאט טגָאז--! טבעלעג טֿכעלש

 ןיא סױרַא ךיטסלָאט זיא ,ןימרעט-עגרָאטַאק םעד טגידנעעג

 טכוז רע ,ןעלדנַאה ןעמונעג ןוא םיקּתממ טימ עינַאלַאק רעד

 -טלַא ןעדישרעפ טפיױקרעפ ןוא ףיוא-טפיוק ,ךעל'הסנרּפ עטכייל

 .,גרָאװ
 ןעמ ,טרהעקרעפ .טהיא ןופ טשינ ךיז טרעטייוורעה רעגייק

 | ןעטפעשעג ןרעג םהיא טימ טָאה
 !טָאק ןעסוג ַא רהעז טָאה גנוי רעד--
 הע טָּאה ,ןכיטסלָאט טימ טגטקעג ךימ בָאה ךיא תעשּב

 -לַאה עגיד'תזעה-וצ ַא רַאפ ,ןעטייצ ערעווש רהעז טּבעלעגרעּביא
 -רַא6 רעד ןיא שדה ַא ףױא ןעּבעגעגבָא םהיא ןעמ טָאה ,גנוט
 רעד "יב הילש 8 ראפ טֿפַאמעג םהיא טָאה ןעמ ג"ןיירַא טייּב

 ,עמרוט
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 טלָאװ ,ןעזָאלרעּפ ןעטפעשעג יד ,ךילגעט-גָאט םורַא- ףיול---
 רַאפ טערַאטסעג ךיז ,עידָארָאגעלבָאקָאסיװ עשַאװ ,שטָאכ רהיא
 ? רעש ןעטייצרַא ךיא לָאז סָאװרָאפ-- .ךיטטלָאט טע3--! רימ

 ?ןעוועג רעגנירג זיא ןילּת ַא ןייז .,סָאװ--
 ,טגידרעפ ךָאד ךיא בָאה טרָאד .סיוועג ,ונ--
 ?ןילּתַא ןערעװ לָטמַא רעדיװ טסליװ וד ,סָאװ--
 --ןילּת ַא ןעלדנַאה ןופ טיורּב ןיימ ּבָאה ךיא ? סָאװ וצ--

 -ָאלַאק א ךיא ןיִּב טציא רעּבָא .ןינע-עגרָאטַאק 8 ןיש זיא סָאד
 טגניד ןעמ לייוו ,ןײרַא-לעּבמיצ ךיא זַא ,טפערט לָאמַא ,טָא .טסיג

 ? ןָא-טגניד ןעמ ,, טסייה סָאװ--
 ,עמרוט ןיא ןעװעג טשינ ןילּת ןייק זיא ןערהָאיַארַאפ--

 -רעֹפ ןוא .ןעמהעננַא טלָאװעג טשינ עלעטש יד טָאה רענייק
 זומ ןעסיימש ןוא .ךס ַא ןעװעג ןענעז ןעסיימש םוצ ע'טּפשמ
 רַאט ןױשרַאּפ גיצפופ ןעסימשעגרעּביא ךיא ּבָאה ,ונ .ךָאד ןעמ
 ,לּבור יירד

 זַא ,טלהעצרעד ןעמ סָאװ ,ךיטסלָאט ,תמא'נַא סָאד זיא--|
 -ערַא םָעד טױט ףיוא ןעסיימשרעפ וצ ןעגנודעגנָא ךיז טסָאה וד
 ?קינלָאקש טנַאטסה

 : רע טלעֿפײמש

 { עידָארָאגַאלּבָאקָאטיװ עשַאװ .,ןילַאקַאט--

 וועידעוודעמ

 ,ועידעװדעמ ,עמרוט רעקסװָאקַאטרָאק רעד ןופ ןילּת רעד
 שינעפעשעּב עטספילקילגמוא ןוא עט'סואמ עמַאס סָאד רשפא זיא
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 ןילַאכַאס ףיוא
 ,המיא ןופ טהעטשעּב טנייז ןעכעל עצגאג סָאד

 רעשט םייּב רהיא טהעז ,עמרוט רעד ייּברַאֿפ רהיא טהעג
 .ַארג יװ דנעה יד ,טנַאטסערַא ןעטרעּפמולעגמוא רעּבָא ,ןעטסעפ ַא
 ךעלטדנעה יװ ,ןעקעטש ןרעױא ענענַאטשעגּבָא עסיורג ,סעילב

 יה סױא-טהעז םינּפ סָאד .לעזענ טור קישטניילק ַא .גורק ַא ןופ
 ,זיוטרעדעלפ רעטיורג א ןופ עדרָאמ ַא

 סָאד .טירש ַא ףױא בָא טשינ רע טערט רעיוט-עמרוט ןופ

  ףױא ףיז רע טלַאה טײצ עצנאג יד .וטעידעװדעמ ?טריצַאּפש,

 טלעװ רעד ןיא ןפוא-םושב טעװ ןוא ךַאװ רעד ןופ ןעגױא יד
 ,טייז רעד ןיא ןעטערטּבַא טשינ

 ! רעטדימשעגוצ ַא יו טקנוּפ

 ןערָאװעג ןילּת ַא וועידעוװודעמ זיא קערש ןופ ךיוא ןוא
 "עג טּפשמ'עג רַאדַאנירעטַאקעי ןיא רע ןיא 1803 רהָאי ןיא

 ם'נופ תיּבה-לעב םעד טע'גרה'רעד טָאה רע טָאװ ,ראפרעד ןערָאװ

 רעד טימ טע'גרח רעד .,טייבראעג טָאה רע ואװ ,ןיוהרהאפנייא
 -לצֹּב רעד םהיא ויא ,טגָאז העידעװדעמ יװ .ןעגיורעב וצ הנוכ
 ,טלהָאצעּב טשינ ןוא דלעג ןעװעג גידלוש תיבה

 --!טע'גרהרעד םהיא גָאה ךיא זַא ,דשוח ךימ ןיא ןעמ--

 ,ועידעוודעמ טגָאז
 -עטש יד ןעמוגעגנָא ןײילַא טָאה סָאװ ,שנעמ רעד טָא ןוא

 זא ,תונשקע טימ טנעקייל ,ןעגנַאהעג טָאה סָאװ ,ןילּת ַא ןופ על

 ,תיבה-לעּב םעד טעיגרח'רעד טָאה רע
 | רָאג ןוא ,טייּפרַא ןיימ - טשינ--
 ,טנטקעּב רעטנהעג ךיז ןעבָאה רימ יװ ,םעדכָאנ רעּבָא

 ףע סָאװרַאפ ,ןהעטשרעפ וצ ןעּבעגעג רעידעװדעמ רימ טָאה
 ,דלוש ןייז ןיא טנעקייל

 ,ךוס ןיא ןעוועג-הדומ טשינ ךימ ּבָאה ןיא--
 ?ונ--
 ןעװ רטּבָא ,עגרָאטַאק וצ טפשמ'רעפ ךימ ןעמ טָאה ,וג--

 רימ ןעמ טלָאװ ,טע'גרה'רעד םהיא ּבָאה ךיא זַא ,טציא גָאז ךיא
 .ןעגייוש ףיוא טציא ךיא זומ ,ףָארטש יד טרעטערגרעפ
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 רעד רַאפ קערש ּבילוצ ןערָאװעג וועידעוװודעמ זיא ןילת ַא
 ,עגרָאטַאק

 לֵאֹרֵא ןעשנעמ ןעמ טצעז עגרָאטַאק ףוא זַא ,טרעהעג--

 רעּבירעד ןוא ןעקָארשעג רהעז ךימ ךיא ּבָאה ,דרע רעד רעטנוא

 -יא "עײסַאר, ןיא ךימ טעװ ןעמ זַא ,טניימעג ,ןערָאװעג ןילּת ַא

 ,עמרוט רעד ייּב ןעזָאלרעּב
 -עּב ןעמ טָאה ,ןעסעזעג זיא וועידעוװדעמ ואוו ,עמרוט ןיא

 ןעוװעג טשינ רעּבָא .רעזאקוַאק םיחצור ייווצ ןעגנעהפיוא טפרַאד

 ,"ןעמונעגנָא; וועידעודעמ ךיז טָאה ,ןילּת ןייֵּק

 -עװדעמ טלהעצרעד ףָארטשטױט רעגיזָאדרעד ןעגעװ ןוא

 ףוצרּפ ןעגיטליגֿפײלג ןעגיהור ןעּפמעט םענעגייא םעד טימ וועיד

 ץלַא טשינ טָאה רע, סָאװ ,גנַאּב םהיא טוהט םויה-דע ךָאנ ןוא

 ."ץעזעג ן'טיול ןעמוקעּב
 -עּב טשינ ןעמ טָאה ,טמוקעג רימ טָאה לעדמעה טיור ַא--

 ןעמ .ןעגנַאגעג ןעלַאפרעפ דמעה סָאד ןיא ,ןעהיינוצפיוא ןעזיוו

 ןעּבעגעג טַאלַאֿכ םעיינא רָאנ טָאה

 ! ןעקנורטעג ןעפנָארּב ןעגנעהפיוא ן'רַאפ שטָאכ וטסָאה--

 .ןע'רוּכש'נָא ךימ לעװ ךיא ,טַאהעג-ארומ ?סָאװ וצ ,ןיינ-- |

 י ,רערעטכינ ַא טלָאמעד ןעװעג
 ?ןעועג ךילקערש טשינ !טשינרָאג ןוא---

 ,ןעהערד ןעמונעג ךיז טָאה רעטשרע רעד זַא .,,ָאװַאשטינ--

 .ןעטָארטעגוצ ןעצרַאה םוצ .ןערָאװעג ךילקערש סָאװטע זיא

 .ץלימ רעד ףיוא ץעגרע ןעזיװעגנָא טָאה וועידעוודעמ ןּוא

 ?ןעגנעה טפיַאדעּב ָאד טסלָאװ וד זַא ןוא ,ונ--

 ..ןעגנעה ךיא לעװ ,ןעסייה ןעמ טעװ ,אלימ--

 י ןערָאװעג-םױקמ טשינ ןענעז ןעגנונּפָאה סוועידעוודעמ

 ,ןילּת ַא רַאפ עמרוט רעד ייּב טזָאלעגרעּביא טשינ םהיא טָאה ןעמ

 ,ןילַאכַאס ןייק טקישעגקעװַא םהיא טָאה ןעמ רָאנ

 טסָאה וד לייוו ,ןילּת א ןערָאװעג וטזיּב ןעטרָאד ,טוג ,ונ--

 ןעצעזרעטנורַא ךיד ןעמ טעװ עגרָאטַאק ףױא זַא ,טאהעג-ארומ

 !ןילּתַא ןערָאװעג וטזיּב סָאװ וצ ָאד רעּבָא .דרע רעד רעטנוא

 ןוא טײקשירַאנַא זיא סָאד זַא ,ןהעזעג ןײלַא ךָאד וטסָאה ָאד
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 ,טשינ ןעמ טצעז דרע רעד רעטנוא

 רעד ןיא .שרעדנַא טשינ ןוש ךיא ןָאק ָאד רעמָא--

 8 ןעװעג :ןהעג טשינ ןיוש ךיא ןָאק עדנַאמָאק רעשיטנַאטסערַא

 ןױש ךיא זומ ָאד .(ןענע'גרה'רעד) ןעהייגוצ ךימ ןעמ טעװ--ןילת

 ,ןילת 8 ןייז

 ,ארומ סױצ עלעטש-ןילת רעד רַאפ ךיז טלטה רע ןוא

 טגעמרעפ :טײקמירָא רעכילקערש ןיא טּבעל ועידעוװדעמ

 | ,המשג רעד ייּב טשיגרָאג

 עגָאואק--רעטיר יד טימ עליּבָאק יד רעסיוא ,טשינרָאג

 .ןעטיה םוצ ןערָאװעג ןעפעגעג םהיא ןענעז טָאװ ,ןעכַאז

 .ששינ עקּפַאל ןייק ולימא רע טמהענ קערש ןופ

 גידנעטש ןעמ ט?עמַאז ,ץיטרַאּפ עיינ א טגנערב ןעמ זַא

 -עג טרעװ סָאד ."ןילת ן'רַאפ, ןעטנַאטסערַא יז ןעשיװצ ףיונוצ

 ןוא ןילַאכַאס ףױא ןעמוקעג ןענעז סָאװ ,עגינעיייד רַאפ טלעמאז

 ,פמ"רעג ןופ ןיד-קספ ן'טיק ןערעװ ןעסימשעג ןעפרַאדעג

 סעװ ,עקיּפָאק א ןיא ןעגָאזּבָא טשינ טעװ טנַאטסערַא ןייא ןייק

 סָאד ,"ןילּת ן'רַאפ, טלצמַאז ןעמ תעשּב ,ןעבענּבָא עטצעל יד

 ןילת ןופ תסגכה עכילנהעוועג יד זיא

 ,טגָטועגֹּבֶא ןפרעד ךיוא ךיז טָאה העידעװדעמ רעּבָא

 ןעסימש ןוא דלעג ןעמהענ ֹוטסעװ .,טשיג רָאט ןעמ--

 וטסעװ .עלעטש רעד ןופ ןעּבײרטֿכרוד ךיז ןעמ טעװ ,ךאווש

 - רעד עגרַאטַאק יד ךיד טעװ ,קרַאטש ןעסיימש ןוא דלעג ןעמהענ

 ,ןענע'גרה
 עלַא ןעטיטעטשעּב סָאד--דלעג ןייק טשיג טמהעג רע ןוא

 ,ןעטנאטסערע

 ןעסיימשרעפ זומ רע--ןעלַאפ סיפ יד וצ םהיא טסלָאז--

 ,תונמהר ם'ש ןהָא תמאּב 'טדניש, ןוא
 ןעגױא יד ןיִא לעטירטַאמס םעד רע טקוק דנוהַא יװ--

 ףױא רע טעװ ןָאהט קנואוװ ןייא רָאנ םהיא רע לָאז ,ןיירַא

 ?םיּפִע ןעד טלהיפ רע .ןעסיימשרעפ טוט
 תעשּב ,ךס ַא ,ךילניישראװ ,'םלחיפ, וועידעוודעמ רעבָא

 =ימ ןייא ןיא טרעוװ גילפ יד טָא .טנטטסערש'נא טגיל םהיא רַאפ
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 -רַאה ן'פיא טָאה רע סָאװ ,ץלַא סא טסיג רע ןוא ,זירַַא טונ
 טײקמירַא יד ,המיא עש'היה יד ,גנורעדינרעד עגיּבייא יד :ןעצ

 ףיז טנָאמרעד ץלַא ןָא ,דלעג ןעמהענ וצ ארומ יד ןוא ענייז

 ןעכלעװ רַאפ ,טנַאטסערא'נא טגיל םהיא רַאפ תעשב ,ועדעוװדעמ

 "רגיה ץנאג ןייז רַאפ המקנ רע טמהעג טלָאמעד .ארומ סָאה רע
 .ןעּבעל שיט

 טקערש רהעמ ץלַא ,טצײרוצ טרעװ רע רחעמ סָאװ ןוא
 רע טרעװ רהעמ ץלַא ,ךיז טקערש רע רהעמ סָאװ ןוא ,ךיז רע

 : .טציירוצ
 םענעי טימ וליפא וועידעודעמ טשינ ךיז טצונעּב קערש ןופ

 | .ןילת א ןיד-יּפ-לע טמוק סָאװ ,טרָאפמָאק לעקיטש

 דועידעודעמ ,לרַעמַאָק רעדנװעב ַא בָא ןעמ סיג ןילּת ַא

 ,טשינ םהיא ןיא טניואוו

 זיא רעקעּב יד ןופ ,רעקעבטיורּב יד ייּב ךיז טרעגלַאװ רע
 -יױטָאמס יד רַאפ .ןעקַאב ייז סָאװ ,טיורּב להָאצ יד ןעגנַאהעגּבָא
 ןעמ טסיימש רעקעבטױרּב יד ,גיטֿביװ רהעז סָאד זיא סעלעט

 --ןילַּתַא וצ טשינ עועיבת ןייק ןעּבָאה רעקעּבטױרב יד .טשינ

 -עבטיורּב יד רעּבָא .רעכיז ועידעװדעמ ךיז טלהיפ ייז ייּב ןוא

 א רַאפ , םהיא ןעטלַאה ןוא ביל טשינ ,ךילריטַאנ ,םהיא ןעּבַאה רעק

 ,ןֶא ךיז ט'רוּכש רעקעּבטױרּב יד ןופ רעצימע זַא ןוא "דנוה
 וצ ,ונייהד ,םהיא טגניװצ ןוא ן'װעידעװדעמ ןופ קווח רע טֿפַאמ

 ,קנַאּב ן'רעטנוא ןעפָאלש

 ! ןעגָאיכרודַא ךיא לעװ ,,טשינא --

 ,דנוה 6 "וו ,קנַאּב 'ן'רעטנוא טֿבירק רענעי ןוא
 !על'עגר א ףיוא ןהעגוצסיורַא ךיז רע טקערש טֿכַאנייּב--

 ,םעד ןעגעװ קערש ןוא המיא טימ טכַארט וועידעוודעמ
 :האנה רעטסערג רעד טימ ט'מולח קינשזרָאטַאק רעדעי סָאו {ופ
 ,ןימרעט-עגרָאטַאק םעד ןעגידנע ןעגעוו

 - יָאגַאלּבאקסיװ עשַאװ ,ןעטעב טלָאװעג ךייא טלָאװ ךיא--
 טדנעוװעג רעֿכיז טשינ ןוא גירטיצ לָאמניא ךיז רע טָאה--,עידָאר

 --םיגונחּת ליפיזַא טרעהעג ךיז ןעֹּבָאה לוק ןייז ןיא ןוא רימ וצ
 =עטש רעד ייּב ןעזָאלרעּביא ךימ לָאֹז רע ,לעטירטָאמס םעד טעּב
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 ן } יח יװ םורָאװ .ןעגידנע ךיז טעװ ןימרעט ןיימ ןעו ,על
 ,ןענע גרה רעד ךימ ךָאד טעװ ןעמ !טסינַאלַאקַא ןערעװ ךיא
 ,ןענע'גרח'רעד רעֿכױ ךימ טעװ ןעמ

 ,שנעמ רעגימדרעד ,טרהערטעב וליפא ךיז טָאה רע ןוא
 סָּװ ןוא טױ עמַא "יב ןילת א ןייז וצ ןיא םיורט ןייז סָאװ

 .טלעוו רעטייוו רעד ףױא ןהעגסיורַא--זיא המיא עגיצנייא ןייז
 עלַאפעג טיפ "ד וצ וליפא ןיא רע

 ! ףימ רַאפ טעב--
 ,דנעה יד ןעשוק טלָאװעג רימ טָאה ןוא

 וו .ילמייק

 -גָאק-עמרוש רעקסװָארדנַאטקעלַא ןופ רעטסנעפ יד ןעגעג
 | רענעגָאלשרעד רעגיד'הרותש-הרמ ,רעגירעדינ ַא םורָא-טעקנָאלּב רָאט
 רצ טעקנַאלּב ןעקנָאלג ןוא ,ץרַאה טענעלַאפעגנײא'נַא טימ שנעמ
 העגָאלשעג רעטפע ןעגירק סָאװ ,דניה עגירעגנוה .ענדָאמ סיּפע
 ןעמהעג ייז ,ךיק ןופ רעטסנעפ יד ײּברַאפ םורֲא ױזַא ןעהעג
 טנהָאג ארומ ןעּבָאװ ןוא רעטסנעפ ןופ ןעגױא יד ּבָארַא טשינ
 טימ ןעהירּבּבָא גנולצולּפ טעװ ןעמ זַא ,סָאװ ןוא :ןהעגוצוצ
 לרעסַאװ .סייה

 טציא .ןילּת רעשינילַאֿכַאס רעטסטלע רעד ---וװעילמָאק זיא סָאד

 ,עיסימיד ןיא
 עמרוט רעקסָארדנַאטקעלַא רעד ץג זַא ,טרעהעג טָאה רע

 ךעטָאשעג טָאה סָאװ ,וָאנַאמוט עגַאידָארּב םעד ןעגנעה ןעמ טעװ
 .עינַאלַאק רעד ןופ רעהא ןעמוקעג רע זיא ,קיגװָאנישט ַא ןיא
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 : ךילַאװניא סלַא טניואוו רע ואוו
 :ןעגנעה םהיא לָאז סע רעװ ,ָאטשינ זיא רימ ןחָא--
 -עּפס ַא .ןעשנעמ 43 ןעגנַאהעגפיױא רע טָאה ןילַאכַאס ףיוא

 .רעפ טעװ רֶע זַא ,רע טפָאה, ,ןַאפ ןעגיזָאדמעד ןיא טסילאיצ

 ,-לּבור יירד ןעניד
 רע טָאה ,ףָארטשטױט רעד ףיוא גידנעטרַאװ ,לייוורעד ןוא

 ,רעדניק ערהיא ןעשטנַאינ וצ עצינשזרָאטַאק ַא ייּב ןעגנודרעפ ךיז
 | ןעטיז עשינילַאֿכַאס יד ןענעז סָאד טָא

 יצ, ,ןָאהט קעמש ַא עמרוט ןיא ןעמוקעג זיא װעילמָאק
 רעטסנעפ יד יײּברַאפ םורַא-טעקנָאלּב ןוא ,"ןעװ ,טשינ ןעמ טרעה
 .סעלעטַאריזדַאנ ןַאהרַאפ ןענעז טרָאד לייוו ,עירָאלעצנַאק רעד ןופ

 לָאז סע רעװ .עגרָאטַאק עצנַאג יד טנייפ טָאה ן'וװעילעמָאק
 ײװ ,םהיא טגָאלש ןעמ .םהיא טגָאלש ,ןענעגעגעּבנָא טשינ םהיא
 ןיא ץעגרע תזשלח ןיא קעװַא משינ טלַאפ רע ןענַאװ זיּב ,דנוה א
 .רעטייװ טהעג ןוא ּבָא ךיז רע טמעטָא ךָאנרעד .ווָאר ַא

 רהָאי 50 ,רעטלַא רעד ךיז ןיא טָאה תוחּכ-סנעּבעל עסַאמַא

 יד ןופ ,טקילפוצ ּבײל עצנַאג סָאד ,ןעלַאפעגגייא טסורּב יד ,טלַא
 .רעפ דנעה יד ןיא רעּבָא ,טולּב טימ לָאמלײט רע טייּפש ּפעלק
 . .הרובג עכילנהעוועגנוא רע טגעמ

 | ,םינַאדװעסּפ-ןילּת ןייז זיא סָאד--"װעילמָאק,}
 -גָא סֶע טרעװ ,רעטיר יד ןופ ץיּפש ןטימ ןעמ טסיימש

 חד יה : ןעפורעג
 ,סעזָאל ןעּבעג--
 :סע טסייה ,טייז - רערעקיד רעד טימ ןעמ טסיימש
 | ,סעילמָאק ןעּבעג--

 ."װעילמָאק, ןעמָאנ ןייז טמַאטש ןופרעד ןוא
 טמַאטש ןוא ַאמָארטסָאק ןופ ןינַאשטשעמ ַא זיא ועילמָאק

 לוש ַא ןיא טנרעלעג רע טָאה לָאמַא ;עילימַאפ רעשי'חלג ַא ןופ
 ןעטסקעט ביל רהעז טציא ךךָאנ טָאה ןוא עירַאנימעס רעד ייפ
 ,טנעמַאטסעט ןעטלַא ןופ ךילכעזטּפױה

 -נָא-ּביױר ַא רַאפ רהָאי 20 וצ טּפשמ'רעפ ןעװעג זיא רע
 .דנַאה רעד ןיא רעװלָאװער ַא טימ גָאט ןעלעה ןעטימ ןיא לַאפ-
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 עמַאס םייצ ,ןילַאֿכַאס;ןופ ןעפָאלטנַא רע זיא רהָאי ןעט-7/ ןיא
 ןוש טָאה רע ןעװ ,סוגסיוא-םי ןעשרעטָאט ם'נופ טרָא ןעלָאמש
 ,קַאיליהַא טקַאּפעג םהיא טָאה ,קירעטַאמ םעד טכיירגרעד טעמּכ
 ױרהָאי 20 ןוא טונק ץ'טימ ץימש 06 ןעמוקעּב רע טָאה רַאפרעד
 יד ןעּבָאה ןערהָאי ערעװש ענעי ןיא ,ןימרעט  ןייז וצ הפסוה ַא
 ַא ךוא ,יקסרעט ןילּת רעד ןוא ,טײּברַא ךס ַא טַאהעג םינילת
 ןיא .רעפלעה ַא ןעּבָאה טפרַאדעּֿב טָאה ,טייהטמהירעּב עשינילַאֿכַאס
 ,ןילת א ןערעװ לָאז סע רעװ ,לרוג ןעפרָאװעג ןעמ טָאה עמרוט
 ,ן'ועילמָאק ףיוא ןעלַאפעג ןיא לרוג רעד ןוא

 טייהיירפ ןופ ט'מולח'עג ץלַא ךָאנ טָאה וועילמָאק רעּבָא
 טפַאכעג .חרבו ַא טכַאמעג רעדיװ רע טָאה רהָאי ןעט-08 ןיא ןוא
 טּפשמ'ענוצ םהיא טָאה ןעמ ןוא אפוג ןילַאֿכַס ףױא ןעמ טָאה
 | .עגרָאטַאק רחָאי 18 ךָאנ

 טימ וועילמָאק טגָאז--! עגרָאטַאק עגייר רחָאי 98 לכה-ךס--
 ,ץלָאטש

 ץימש גיצרעפנואפניפ וצ טּפשמ'עגוצ ךיוא םהיא טָאה ןעמ
 ,טוגק טיפ

 ,ץימש יד ןעּבעגעג "דימלּת, םעד טָאה יקסרעט |
 יװ ,ןעזייװ ריד לעװ ךיא ,רעניימ דימלת ,ךיז געל ,ונ--

 | ,ןעװעטַאק ףרַאדעּב ןעמ וזַא
 ,"ןעזיוועג , טָאה ןוא
 .טגָאזעג רימ טָאה וועילמָאק
 ,בייל סָאד ימ טליופ טציא ךָאנ--
 םהיא ייּב יא בײל טָאד .ןָאהטעגסױא ךיז טָאה רע ןוא

 ןעקוק וצ ךילקערש ,ןעזייא ןעסייה ַא טימ טנערפעגכרוד יװ ױזזַא
 .רע ןוא ןעמַארש עסייוו ןהעזעג ךיז ןעּבָאה זייורעטרע .ףיורעד
 ,לעטייה טיור ןיד ַא זיולּב זייוורעט

 !סע טפיג ,ןָא סע טסקירד וד זַא-
 טייקגיסילפ ןימ א סיפע ןוא טצַאלּפעג טָאה עלעטייה סָאד

 ,טעּפַאקעגסױרַא טָאה
 וצ ףָארטש עגיזָאדיד ךיצ טָאה טיוה רעשיטיליפיס 8 ףיוא

 ,סעֿבילקעױש סיּפע ןיא טליּפש
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 ,ןילּת ַא טימ ןילּת ַא טליּפשעג ךיז טָאה ױזַא
 'טָאה רע זַא ,ןיקסרעט טקַאּפעג ןעמ טָאה ןעכיגניא רעּבָא

 :טֿכײל רַאפרעד םהיא טָאה ןוא טנַאטסערַא'נַא ייּב רַאּבַאכ ןעמונעג

 ,ןעסימשעג
 'ןוא רעטיר טימ ץימש 200 טּפשמ'עגוצ ןיקסרעט ןעמ טָאה

 | ,ועילמָאק טפרַאדעּב םהיא טָאה ןעסיימש
 ןעסיימש ףרַאדעּב ןעמ ױזַא יװ ,טנרעלעג ךימ טסָאה וד--

 -פיוא ןָאק ןעמ סָאװ ,ןעזיװ ריד לעװ ךיא רעּבָא ,טונק ץטימ
 : ,רעטיר טימ ןָאהט

 ןָאהטעג טָאה רע סָאװ ,סָאד ,םויח-דע ךָאנ טליופ יקסרעט |
 װעילמָאק סָאװ ,םעד ןעגעקטנַא טשינרָאג ַא זיא ,ן'װעילמָאק טימ
 ,םהיא טימ ןָאהטעג טָאה

 א ןוא גױא'נַא רַאפ גױא'נַא :ןעטָאבעג טָאה השמ יװ--
 .-רעד רעגיזָאדרעד ייב ףסומ ועילמָאק זיא--! ןהָאצ ַא רַאפ ןהָאצ
 ,גנולהעצ

 .ףיז ביל ןעגייא ןימ ףױא :ךיא ןָאק טוה יד ןעדניש--
 ,טנרעלעגסיוא

 .בילוצ זיא סָאװ ,רַאּבג קינשזרָאטַאק רענעפָאלטנַא רעד |

 ךָאנ זיא ,טונק םוצ ןערָאװעג טּפשמ'רעפ שיילפ-ןעשנעמ ןעסערפ
 ץימש ןעטסגיצרעפנואטכַא רעדָא ןעטסגיצרעפנואפניפ טװעילמָאק
 "געט יירד ןיא ןוא ןיירַא טערַאזַאל ןיא ןְערָאװעג ןעגָארטעגקעװַא
 -מָאק ןוא .ךיז וצ גידגעמוק -טשינ ,ןעגיוא יד טֿכַאמעגוצ םורָא
 ױַאּבַאֿכ ןעמונעג טָאה רֶע לייװ ,ןָאהטעג ױזַא סע טָאה וועיל

 ,ן'רַאּבוג טַאהעג טנייפ טָאה סָאװ ,עגרָאטַאק רעד ןופ
 -=דעמ ַא ןופ גנורעטיברעפ ע'טושּפ יד טשינ ןיוש זיא סָאד

 -ַאמס ועילמָאק .ןעגינייּפ טריניפַאר א סיּפע זיא סָאד ,ן'וועידעװ

 .םויטסָאק רעדנוזעּב ַא וליפא ךיז טָאה רע ,טֿכַאמ ןייז טעװעק

 א סיּפע ןוא ךוטרַאפ רעצרַאװש ַא ,דמעה טױר ַא :טכַארטעגסױא

 :ןָא רע טּביױה יירשעג ַא טימ ןוא ,לעטיח ץרַאװש ךיוה
 ! ךיז טלַאה --
 :טלָאװ רע יװ טקנוּפ ,עילָאװַאּפ ,סע רע טוהט סםַאוגנַאל

 'מ יד ךילרעּביפ ןעקוצ ןּברק םייּב יװ ,טימרעד טקיװקעג ךיז
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 | רעכיג !רעלענש-- ג ןעיירש ןוא ןרחעקקעװַא ןעזומ ךיז ןעגעלפ םיריוטקָאד יד | ,ץימש ַא ףיוא גידנעטרַאװ ,ןעלוקס
 .םיונש יד ש"מ ףוס ַא ןעכַאג וצ
 | ,טליב .-ָאק רעד ףױא טגיל סָאװ ,ןעשנעמ םעֹד ןצ ןצ.טהעג רע ןעװ ,ועשר אזַא טימ ןָא ךיז רע טּפַאז סָאװרַאֿפ ,םתיא טגערפ ןעמ תששּב ,ועילמָאק טגָאז---,ןעגָאלשעגסױרַא ףימ ןופ ןעמ טָאה ןעּב -על עצנַאג סָאד !ןעגָאלשעג גינעו ןעמ טָאה ךימ .רעּבא--
 ,טעמיל -קערש סיּפע טימ תמאּב טעהעװ ,"ןעוועג ץלַא ייז ןענעז ליפיוו, ,רעגניפ יד ףױא טלהעצ סָאװ ןעשנעמ םעד ןופ ןוא
 ,ןעשגעמ 43 ןעגנַאהעגפיױא ךיא בָאה לכה-ךט .,.םענייא ךָאנ ןוא ,.,םענייא ךָאנ ןוא ,,,יירד ךָאנ ןוא ,,.םענייא ךֶאנ ןוא ,.,ןעדָאװעיִאװ רעד ןיא ליווצ ךָאנ ןוא ,,,רעקסװָארדנַאסקעלַא רעד ןיא ייווצ ...ןעדָאװעיָאװ רעד ןיא ייװצ ךָאנ ךָאנרעד ,..עמרוט -ןעדָאװעיָאװ רעד ןיא םענייא ןעגנַאהעגפיוא  רעהירפ--
 : טמיורעגנייא ליטש רָאג ,"רעגעגנַאהעג, טגָאזעג טשיג טָאה רֶע ןוא .ןעטיוט ט ךָאג םיליהּת טנָעזעג טלָאװ רע יװ טקנופ ,ןָאטָאנָאמ ר? טָאה טלהעצרעד ,ןָאהטעג סע סָאה רע יװַא יו ,תוכיראּב טלהעצ .רעד רימ טָאה רע תעשב ,ןערָאװעג ףימ ןיא ענמוס ןוא

 ,"רע ,--- |
 ,ףמיא'נַא טלאפעּב טלַאמעד .עזיר רעצרַאװש ַא ןיא חלג רעד טהעג סיוארָאפ ןוא עמרוט ןופ סױרַא-טרהית ןעמ תעשַּב ,זיא ץלַא ןופ רעכילקערש רעּבִצ ,,.קירטש ן'פיוא ןעלּפַאצ ןוא ןעהערד ךיז טמהעג רע תעשּב ,חונמחר ַא וליפא טלַאפעב סע .,,הקשמ רעזעלג ייווצ ןעקנורטעגסיוא רע טָאה ,טלעסיורטעג םהיא ןעטלָאװ דנעה יד יװ טקנוּפ ,רעט .יצ ַא טפַאכעג םהיא טָאה ןעגנעהפיוא לָאמ ןעטשרע םייּב
 ,"םתיא , ורלּב ןהָעו ךיא געלפ ,עלייוו ַא ףיוא ןהעגסױרַא ףָאנ ךיא געלפ ,ןעקָארשעג רהעז ךימ ךיא ּבָאה טכַאנייצ--
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 ןעּבױהעגנָא וװעילמָאק טָאה ףָארטשטױט רעטשרע רעד ךָאנ
 ,ץ'רוּכש וצ קרַאטש

 .ןעקָארשעג ץלַא ךימ ּבָאה ךיא--

 ןוא ןערָאװעג טנהעװעג רע ןיא רעטייװצ רעד ןופ רעּבָא
 -טױט רעד ךָאנ טשינ ,רַאפ טשיג--ןעקנורטעג טשינ רהעמ ןיוש |

 ,ףָארטש
 ,"םירוסי ןהָא ןעֿכַאמ רשפא סָאד ןעמ ןָאק, : רָאנ טעּב ןעמ--

 טסלַאה .בייל ןעצנַאג ןפיוא טרעטיצ ןעמ ,סַאלפטױט ןענעז עלַא
 ןוא ,עלעקנעב ן'פױא טהעטש רע תעשּב ,לעסקַא ן'רַאפ םהיא
 ךיא ביג ,טלַאק םהיא זיא ּבײל סָאד זַא ,רמעה ן'כרוד טסלהיפ
 סָאד ןעגָאלשסױרַא םהיא לָאז ןעמ ,לעֿכיט ן'טימ ךַאמ ַא דלַאּב
 ,סיפ יד רעטנוא ןופ עלעקנעב

 !ןָאהט ןעמוקעג ךיוא סָאד וטזיּב טציא ןוא--
 !ןעמ וומ ןעסערפ---
 ,?ןױשרַאּפ רעגידנעסיוטשּבָא ןוא רעֿכילקערש א רַאפ סָאוװ,

 טָאה וועילמָאק סָאװ ,יורפ ַא ןָאק ךיא ןוא .ןעגָאז רהיא טעװ
 .ןעטֿכַארּפ ערהיא ןופ ןעסָאנעג

 סָאװ ,ליבסנַאמ ַא יורפ רעגיזָאדרעד ייּב ןעװעג סע ןוא
 ,טעקיּפָאק ייװצ יד ןעמונעגוצ טָאה סָאװ ןוא ןעגָאלש יז טגעלפ
 | ןעקנעש רהיא טגעלפ ועילמָאק סָאװ

 ,ןרעפטנע װעילמָאק טעװ סָאװ ,עװַאקישט ןעוועג זיא רימ
 :רַאז ןימ ַאזַא ,ליפשייּב םוצ ,ןָאהט גָאזַא םהיא טעװ ןעמ ןעװ

 יד ןעפַאשּבָא ןעצנַאגניא ןעמ טעװ ןעכיגניא זַא ,,וטסייוו--
 ? ףָארטשּביײל

 .רעד קע'נַא ןעמהענ ןיוש לָאז ,,,םלוע-לש-ונוּבר  ,יאולה--
 ,ט'מלצ'ץגרעּביא ךיז ןוא טגָאזעג וועילמָאק טָאה--! טימ
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 ,יקטנילָאג

 טציז סע ואו ,עמרוט רעקסװָארדנַאסקעלַא רעד ןיא תעשב
 -ַאס סָאד ךיז טניפעג סע ואוו ןוא עגרָאטַאק רעד ןופ "ּפָאק, רעד
 ןערָאװעג "ירפ 1807 רהָאי ןיא ןיא ,עניימעג ןוא ע'סואמ עמ
 .טלָאװעג טשינ קינשזרָאטַאק ןייא ןייק טָאה ,ןילּת ַא ןופ טרָא סָאד
 ןעטשרע םוצ ןהעשעג ןיא סָאד .עלעטש עגיזָאדיד ןעמהענרעפ
 וצ ןעגניוצ .,עגרָאטַאק רעד ןופ טייצ רעצנַאג רעד רַאפ לָאמ
 ןעמ טָאה טסימוא ןוא טגָאקעג טשיג ןעמ טָאה ןילתַא ןערעוו
 ןעלַאּפעג זיא ייז ףיוא סָאװ ,עגינעי-יד רעצרַאק ןיא ןעטלַאהעג
 ,לרוג רעד

 ,ןיִלּת ַא ןהָא ןייז טשינ ןָאק עמ"וט יד רעּבָא

 ַא רַאּפ ןיקסנילַאג טמיטשעּב ?עדנַאמָאק עצנַאג, "7 סָאה = |
 ,ןילת

 טפלָעה ,טסייה עדנַאמָאק יד רעּבָא ,ןהעג טלָאװעג טשיג--
 ,יקסנילָאג רימ טרעלקרעד--! טשינ

 ףיא גערפ--? ןעבילקעגסיוא םתיא רהיא טָאה טָאװרַאפ--
 ,עגרָאטַאק יד

 .שנעמ רעטוג ַא רחעז .שנעמ רעטוג ַא--
 רע טהעז ןהעוסיוא רעּבָא .רהָאי 47 טלַא זיא יקסנילָאג

 -טוג ,גנוי א רחעז ,גיסיירדנואפניפ רהָאי ַא יו סיוא טשינ רחעמ
 ןיא םורָא-טעיימש ,לױטַאק ַא יװ לה ,םינּפ שירַאנ ןוא גיטומ
 ,טהיא ףױא ןָאהט קוקַא טעװ רהיא זַא ןוא ,ןעזוה ענעסירוצ
 ,ןילּתַא ןיא סָאד וַא ,ןעגָאז טשינ ןפוא םושּב רהיא טעװ

 !ןעמוָקעּב וטסָאה טונק ץטימ ץימש ליפיוו ,יקסנילָאג--
 ,טרעדנוה---

 ?פעטיר זוא--
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 ,יירד דנעזיוט ַא--
 ,דניק ַא יװ טכַאל ןוא
 ץ."ןָא-ןערהָאירעדגיק עמַאס, יד ןופ ?טדייל , יקטנילָאג
 רעסיורג ַא ןוא רעגיציה ַא רעּבָא ,רעטוגַא רע זיא שנעמַא

 -ַאֿכ ןייז ןעצנַאגניא ךיז טרעדנע ,סעּכ ןיא רע טרעוװ ןוא 'סעּכ
 ,רעטקַאר

 ,ועילמָאק יװ ,עילימאפ רעש'חלג ַא ןופ ךיוא טמַאטש רע
 .ָאּפ-ץענעמַאק רעד ןופ דימלּתַא ןעװעג רֶע זיא טייצ עסיוועג ַא

 רעד רעטנוא טקישרעפ ןעוועג יא ןוא עיראנימעס רעקסלָאד
 רבה א ןענע'גרה רעד ןרעגנוא רַאפ ליצילַאּפ רעד ןופ טכיזפיוא
 ,גירק ַא תעשּצ

 שטכוּב ַא םהיא ךיא ּכָאה ,ןערָאװעג סעּכ ןיא - ךילקערש--

 רֶשנֲעי ףיוא קעװַא רע ןיא ,ןעזייא'נָא טימ ּפָאק ן'רעביא ןָאהטעג
 ,טלשוו

 ןוא ןעטַאדלָאס ןיא טנידעג רהָאי ריפ רע טָאה ךאגרעד

 ךיז ןעבָאה ןעטַאדלָאס ףניפ :גנורעושרעפ ַא ןיא ןעלַאפעגנײרַא
 עשר, א --- לעגעגדלעפ םעד ןענע'גרה לָאז ןעמ ,טדערעגנעמאזוצ

 .סיוא טשינ ןוא ןופרעד טטואוועג טָאה יקסנילָאג ,ןעוועג ?עשורמ
 ,עגרָאטַאק רהָאי 13 וצ ןערָאװעג טּפשמ'רעפ רע זיא ,ןעּבעגעג

 ןערָאװעג טרענעלקרעפ םהיא ןיא ןעטסעפינַאמ יד ּבילוצ
 ,טסיגָאלַאק א ןערָאװעג רע ןיא ךָאגרעד ,ןימרעט-עגרָאטַאק רעד
 .רָאמ-טגייה ןוא דנַאטש-םירעיוּפ םיניא ןהעגרעביא טפרַאדעּב ןיוש
 :רעּבָא ,קירעטַאמ ן'מיוא ןערהָאפוצסױרַא טכער סָאד ןעמוקעּב ןעג

 רע'תמא רעד !ןעגָארטרעביא רעגנוה םעד טנָאקעג טשינ--
 ַא ןערָאװעג ןיּב ךיא ןעװ ,ןעבױהעגנָא טשרע ךיז טָאה רעגנוה
 ןעטייברא ןעמ ןָאק סָאװ רעּבָא ,ןעטיײּבױא טלָאװעג - ,טסינָאלָאק -

 ַא ואו ,גָאט א ואװ :טּבעלעג יֹזֲא ךיא ףָאֹה !ןילַאֿכַאס ףיוא
 ,טכַאג

 ףע סָאװ ,טימרעד טגידגעעג ךיז טָאה ןרעגנוה עגיזָאדסָאד
 טע'גרה'רעד טסינָאלַאק ןעגירעגנוה ַאזַא ךָאנ טימ ןעמַאזוצ טָאה
 - .לעזַאקװַאק-טסינַאלַאק ןעֿפילגעמרעפ ַא

 ךיא ּבָאה ןיילַא רעֶּבָא ,םהיא ךיא בָאה טע'גרה'ועד--
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 ןעלַאפעגפױרַא קַאה רעד טימ ןעמַאװצ ןײלַא ןוא ןָאהטעג טַאלק

 .ןעביוהעגפיוא ךימ ןעמ טָאה ,ןהעטשפיוא טנָאקעג טשינ ,םהיא ףיוא
 100 ןעמוקעב יקסולָאג טָאה החיצר רעגיזָאדרעד רַאפ

 טָאה לָאמסָאד רעּבָא .עגרָאטַאק עגיּבייא ןוא טונק ןץטימ ץימש
 ,עגרָאטַאק ףיוא ?ורצ טאהעג רע

 .גַאטסערַא ט'רסמ'עג סָאה רע זַא ,גנ47קַא קעװַא זיא טע

 ןעמ טָאה .הרבַא ןעכַאמ וצ ןעועג-ןיכמ ךיז ןעבָאה סָאװ ,ןעט
 ,"סיפ יד העװ םהיא ןעוהט טציא ךָאנ, וַא ,יוזא ןעגָשלשעג םתיא

 ,סעּכ ןיא טשיג רע ןיא ראפרעד רעצָא
 -ָאה סָאװ ,יד רעּבָא ? ייז ףיוא ן'סעּפ ךיא לָאז סָאװרַאפ--

 יב ךיא גָאלש יד גנַאלק אזא רימ ןעגעװ טיײרפשרעפ ןעב

 ןעגָאלש ךָאנ יז לעװ ןוא גָאט ןעגיטנייה
 חצר תוכמ רע טגָאלש ,ןעמ טגָאז ,סעקינ'תוליֿפר עגיזָאדיל = |

 -טימ;) רע טָאה עגרָאטטק רער ףיוא ךא שינעגעגעה רעדעל ליב
 ֶפ
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 ַא ,קַאה רעד טימ ןעטסָאמרעּפ ףיז ,ןעטָאש ַא יװ ,ןהעזעגסיוא-

 .ָארטעגרעביא טוה רענעגייא ןייז ףיוא טָאה רע םורָוו--
 -ץגרעביא ץלַא--רעגנוה יא ,(טונק) סעטנַאמ יא ,סעזָאל יא ןעג
 | עג ר

 ףיוא תונמחר טָאה הע סָאװ ,םעד בילוע יקַאט ןוא
 ,ןילּת ַא .,,רַאפ ןעבילקעגסיױא םהיא ןעמ טָאה ,עגרָאטאק רעד

 ,יקסנילָאג ןיירַא-טמוק ,ּבוטש ןיא ךיא ץיז לָאמנייא
 : ןעגָארטוצ טיוא-טהעז

 .רָאמ טמוק ,ךייא טעּב ךיא ,עידָארָאגַאלבָאקָאסיװ עשַאװ--
 ,ןיירַא עמרוט ןיא תירפרעדניא ןעגי

 | ?סָאװ וצ--
 רעּבָא טעװ רהיא זַא ,ןעסיימש טעװ ןעמ ֹוַא ,טגָאז ןעמ--

 ,רעכַאװש ןעסיימש ןענַאק ךיא לעװ ,ןייז
 ןעטרעדורוצ ַא טימ ,םימחר ךיז טעפ סָאװ ,/ןילע;ַא ךיוט

 .גייא ךיז רעווש ןעוועג--רעֿכַאװש ןעסיימש ןעגָאק לָאז רע ,םינּפ
 ךעלכײמש רצ טשיג ןוא ןעטלטהוצ

 {יקסנילָאג ,וטויּב שנעמ רענדָאמ 8 רעגָא--



 5 שטיװעשָאר} 2 7 | 50

 ָצשַאװ ,שנעמ רענדָאמ ַא ךיא ןיּב ןעּבעל עצנַאג סָאד--

 ְו עידָארָאגַאלּבָאקָאסױװ
 ןיילַא ךיז ןופ גיטומטוג טכַאל ןוא

 ,ףָארטׂש ףייל

 יףד-ייװצ ַא-סלוע ,טֿכירעג ןופ גנוליײטּבָא-לַאנימיױרק יד

 ךןהָא םינינע-טטכירעג ענעדישרעפ טלעדנַאהעּב ןערעװ סע ,ןעשנעמ
 ,ןערָאטקַאדער ןעגעװ :רעטֿכיװ ענערָאװשעג ןופ גנוגילייטעּב רעד
 סָאװ ,רעקנעש ןעגעװ ,עיצַאמַאפיד ןיא טגידלושעּב ןערעוו סָאװ
 -ָארּב ןעגעװ ,ַאטסואקנעש םעד ןעֿכערּב ןיא טגידלושעצ ןערעוו
 -ַאק ענעפָאלטנַא ,ןעמענ ערעיײז טשינ ןעקנעדעג סָאװ ,סעגַאיד

 .לג ,ד .א סעקינשזרָאט
 תדומ ךיז רהיא טנעז ,וועדוורג ןַאװיא רעטגָאלקעגנָא--

 -רָאטַאק רהָאי ןהעצ וצ טּפשמ'רעפ גידנענעז זַא ,דלוש רעייא ןיא
 רעייא ןופ טרָא סָאד טזָאלרעּפ גיליוויירפ רהיא טָאה ,טיײּברַא-עג
 ָנטרָאּפסַאּפ ןעדמערפ ַא רעטנוא ןעטלַאהעּב ךיז ןוא גנוקישרעפ

 שאו ןייז-וצ.הדומ ָאד ךימ ךיא ּבָאה סָאװ נב
 טפַאכעג ךימ טָאה ןעמ דלַאּביװ זַא ',ָאװטסלעטירָאכסָאװערּפ

 / ?טשינ רעדָא הדומ ךיז רהיא טנעז--
 ָאכסָאװערּפ עשַאװ ,הרומ ךימ ןיּב ךיא ,ָאנשטָאט קַאט--

 ,ָאווטסלעטיד
 ; רָארוקָארּפ 'ה--
 ףימ ךיא גָאז ,הדומ ךיז זיא רעטגָאלקעגנָא רעד דלַאביװ-

 ײיײט יד ןעגערפוצסיוא ןופ ּבָא
 | רעגידייטרעפ 'ה-
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 ,גנוניימ רעגיזָאדרעד טימ םיכסמ ןיג ךיא--
 זיא סָאװ ןעגעװ ןוא ,טונימ ייווצ ַא טדער רָארוקַארּפ רעד

 ?ןעדייר וצ ןַאהרַאפ ָאד
 -ץעזעג ענױזַא ןוא עגיױזַא ןוא עניװַא ןופ דנורג ן'פיוא

 ..,ןעלקיטרא

 ."גנומיטשעב טול, רעגידייטרעפ רעד טדער טוגימ ייווצ ַא

 ?ןעגָאז ָאד ןעמ ןָאק טָשװ
 : ןיד-קספ םעד טנעיײל טכירעג סָאד
 ,,סונק ץטימ ץימש גיצטכַא וצ טּפשמ'רעֿפ טרעװ ,,, --
 "רעד ןיא רועדוורג ןַאװיא רענעגײא רעד טהעג טָא ןוא

 רעגעי--רָאטקָאד םוצ עירָאלעצנַאק-עמרוט רעשינילַאכַאס רעּבלעז
 ,ןעטֿכַארטעג םהיא לָאז

 ? ןטסייה י'ט--

 ,וושדזורג ןאוויא--
 -קסּפ ן'טימ ריּפַאֹמ סוועדזורג ןיא ןיײרַא-טקוק רָאטקָאד רעד

 | | זָאנ רעד רעטנוא טלעמרומ ןוא ןיד
 ?לײטרוא'גא רַאפ סָאד ןיא טָאװ !לעמיה ןיא טָאג--

 -ףמט-עמדרוט רעד ריּפַאּפ ןיא ןיירא ךיוא טקוק--? ליפיוו-- =
 ,לעטירט

 ! גיצט5ֿ---

 -לעטירטָאמס רעד ָאֿכע'נַא יװ ,רעּביא-ט'רזח--! גיצטנַא--
 ? ָאהָא-- ,ףליהעג

 - ,ךעלרעּביירש יד ךיז ןע'דוס--! גיצטכַא--

 ףרַאד סָאװ ,ןעשנעמ ןעגיזָאדמעד ףיוא ןעקוק שלא ןֹוא

 טימ טקוק סע רעװ ,טונק ןטימ ץימש גיצטכַא ןעמוקעּב דלַאצ
 ,גנורעדנואװרעפ טימ רעװ ןוא קערש

 ,סי 'וא-טרעה ,סיוא םהיא טּפַאלק ,וצ-טהעג רָאטקָאד רעד
 ןעמעלַא רַאפ ןעטונימ ערעווש עגנַאל

 ,לעטײרטָאמס רעד טגערפ--? ונ--

 ןעלסקַא יד טימ זיולּב טקירד רָאטקָאד רעד
 ,ץ'וועדזורג רע טגערפ--? דנוזעג טזיּב וד--
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 ,עידָארָאגַאלּבָאקָאסיװ עשַאװ ,דנוזעג ,ָאנשטָאט קַאמ---
 ?דנוזעג ןעצנַאגניא רָאג--

 -ַאלבָאקָאסיװ עשַאװ ,דנוזעג ןעצנַאגניא ,ָאנשטָאט קַאט--
 ,עידָארָאג:

 1 ץרַאה סָאד העװ ריד טוהט רשפא ,,,מה--|
 טשינ לָאמנייק ,עידָארָאגַאלּבָאקָאסיװ עשַאװ ,טעינ קַאקינ--

 ,ןָאהטעג העוו

 ןיא !ץרַאה סָאד ריד ייּב טגיל סע ואװ ,שטָאֿכ וטסייוו--
 ,לָאמַא רשפא ,ונ !העװ טשינ לָאמנײק ריד טוהט טייז רעד טָא
 ןעֿכעטש טּפַאכ לָאמַא ,טסהעטשרעפי

 .גייק טֿכעטש ,עידָארָאגַאלּבָאקָאסיװ עשַאװ ,טעינ קַאקינ--
 | ,טשינ לָאמ

 וליפא טפרַאװ ,רעגיד'סעּכ ַא ,רעטכָאקוצ ַא ,רָאטקַאד רעד
 ,שיט ץפיוא לרעמַאה ןייז קעװַא

 ,טסוה א !טסוהעג ןעװ שטָאֿכ וטסָאה !רימ ףיוא קוק--
 !זיא סָאד סָאװ טסהעטשרעפ

 טשינ לָאמנייק ,עידָארָאגַאלּבָאקָאסיװ עשַאװ ,טעינ קַאקינ--
 ,טסוחעג

 טצירק רָאטקָאד רעד .טיוה רעד ןופ טגנירּפש רָאטקָאד רעד |

 ןעגא טימ טנַאטסערַא ן'פיוא טקוק רע .ןהיצ יד טימ טעמכ
 : ךילטייד טדער קילּב ןייז ,טפַאשטנייפ לופ

 ,סױא סיפע רעלק ! ןעגיל ַא ,רהָאיצרַאװש ידלַא וצ ,גָאז

 "! ּפָאק רענרעצליה ! ץָאלק
 ,טשינרָאג טהעטשרעפ טנַאטסערַא רעד רעּבָא = }

 ךיז טלעּפַאצ--! ּפָאק רעד לָאמַא הע שטָאֿכ ריד טוהט--
 ,תועשר ןופ רָאטקָאד רעד ןיוש

 עידָארָאגַאלבָאקָאסיו עשַאװ ,טעינ קַאקינ--

 :טּבײרש ןוא רעדינַא רָאטקָאד רעד ךיז טצעז
 ! רעלהעפצרַאה ַא--
 ןרָאצמירג ןופ רע טכערב ןעּפ יד וליפא
 ,טקַא-סגנוֿכװרעטנוא ןיא ןיירא לעטירטָאמס רעד טקוק

 !העג ,טיירפעב ףָארטשבייל ןוש--
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 ,ןערָאװעג רעטֿכײל זיא ןעמעלַא ,ּבָא רעיירפ ןעמעטָא עלַא
 !ץָאלק רעד ,ןעּבירטעגנײרַא ךימ רע טָאה סייווש ןיא--

 -יַּבַא ויא סָאד--,רָאטקָאד רעד ךָאנרעד רימ טגָאז--! סייווש ןיא
 .גָאק טָאװ ןוא ! רהָאיצרַאװש ידלַא וצ "! דנוזעג , !ץלָאה ַא לעס
 יװַא ךָאד זיא סָאד--טונק ן'טימ ץימש גיצטֿכַא !ןעֿכַאמ ָאד וטס
 ,ןהעזעג ןעטלָאװ יײז ןעװ !סע ןעמ געמ !ףָארטשטױט יװ טוג
 ! ןע'טפשמ'רעפ ייז סָאװ וצ

 --ועיאקסװַאקיר ןיא עמרוט רעד ןופ ןילּת רעד ,לעצסורֿכ
 רעקרַאטש רעטקישעג ךילנחהעוועגנוא ,רעקנַאלש ,רעטצעזעג ַא זיא
 עטלַאק עיורג ,לָאטש ןופ ןעטָאגעגסױא יװ ױזַא ןעצנַאגניא .ןַאמ
 ,ןעדיל ןופ לרעייפ ַא ךיז טהעז סע עכלעו ןיא ,ןעגיוא עגיחור
 טקוק ,טבעלעגרעביא טָאה רע סָאװ ,םעד ןופ טדער רע תעשּב
 ןופ ןמיס ַא-- --עירטעמיסא- -טֿבױטװג רהיא טהעז ,רעסעּכ וצ ךיז רהיא
 ,גנוטרַאטנע

 סָאװ ,לַאפנָאּבױר ַא בילוצ ןעמוקעג רע זיא עגרָאטַאק ףיוא
 -געפָאװעּב ַא טימ ןעמַאװצ ןדָאל םורַא ץעגרע טֿכַאמעג טָאה רע
 .עדנַאּב רעט

 !ןעמַאוצ סיּפע עדנַאּב ַא טימ סָאװרַאפ--
 ףיא ,טנעֿכערעג ,ןענדרָאנײא ךימ לעװ ךיא ,טניימעג--

 ןיא דרֶע ןייק .עידָארָאגַאלּבָאקַאסיװ עשַאװ ,דלעג ןעקַאּפ לעװ
 ןפוא-םושּב ,ןערָאװעג ןעלָאװשעג רעגנוה ןופ ,ָאטשינ ןעצנַאגניא
 ,ןענדרַאנײא ךיז טנָאקעג טשיג

 ,"ןעּבעל יינ,ַא ןעּבױהוצנָא טנעכערעג רע טָאה ןילַאֿפַאס ףיוא
 .גהעצ רָאּפַא ,דלעג לעסיּבַא ךיז טימ טכַארּבעג טָאה רע

 ןופ גנוליײטָּא-ןעטייק רעד ןיא ןַאדיַאמ א טנעפעעג ןוא לּבור גילד
 ,עיַאקסװָאקיר ןיא עמדוט רעד

 -עײֵא ןעדעי שדחא סעקיּפָאק 18 ֹוצ טלהָאצעג סָאה רע
 -נָא וצ היא גהנמ רעד יװ ,טלהָאצעג ,רעמַאק רעד ןופ טנַאטס
 יד ןעשַאװעג ןעּֿבָאה סָאװ ,ןעננוירעמַאק ייווצ לּבור ןעּבלַאהטױרעד
 גָאטימ ךָאנ ןוא ,"עשַארַאּפ לד ןענָארטעגסױרַא ןוא עגָאלדָאּפ
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 -ָאק8 וצ ןעפיוקרעפ טגעלפ רע .ןַאדיאמ ןייז ןענעפע רע טגעלפ
 ,רעקוצ לעקיטש ַא .ּפָאק } ,יא'נַא .ּפָאק 3 ,ךלימ לעשעלפ ַא סעקיֿפ
 ,בױה טכַאקעג לעקיטש ַא רַאפ .ּפָאק 8 ןוא  סָאריּפַאּפ ַא .ּפָאק }
 יי | | ,שיילפ

 -שג ,דלעג לעסיּב ַא טלעמַאועגנָא ךיז רע סָאה ןייווכעלסיב
 עינָאלָאק ןיא סױרַא טעװ רע ידַא יו ,ט'מולח'עג ןוא טגרַאק
 / ."זיוה ןעגייא, ןייז טימ ןענדרָאנײא ךיז טעװ ןוא

 -עג ךיז טָאה רֶע ,תוקחד סיורג ןיא טבעלעג רע טָאה ןיײלַא
 ,עיצרָאּפ רעשיטנַאטסערַא רעד טימ טרהעג

 ,טשיג טספָאלש .רעגירעגנוה ַא ,טכַאנייּב לָאמַא טסגיל--
 רעד טהעטש סנעּפָאקוצ ןוא ,רעגנוה ןופ ןייא-ןעלַאפ םרעדעג יד
 קשה סיורג טסגירק ,ריזח ,טיורּב ,ךלימ טרָאד ןאהרַאּפ .ןעטסַאק
 ,"ןערהיר טשינ לעװ ךיא ,ךיא טֿכַארט ,ןייג רעב, ,ןעטסָאק םוצ

 ןענַאטשעג זיא סָאװ ,ןעטסַאק-טֿביל ןעגיזָאדמעד .ןיא ןוא
 ,ץלַא ןעגעלעג יא ,סנעּפטקוצ ןץלעצטורכ ייּב ,ערַאנ רעד ףיוא
 -געגעג ןייז ,ץלַא ,הרוחס ןוא דלעג :טגעמרעפ טָאה רע סאו
 : ,דיתע ןוא טרַאװ

 ,ןעּבעג גנוטכַא טפרַאדעּב רעמַאק יד טָאה ,גיהנמ ן'טיול
 .עו טרהירעג טשינ לָאז קישטשנַאדיַאמ ןופ ןעגעמרעפ סָאד זַא
 .שדח ַא סעֶקיִּפָאק 1 וצ ןעדעי רע טלהָאצ יקַאט רַאפרעד .ןער

 עמַאס יד ןיא ץיַאקסװָאקיר ןיא עמרוט-ןעטייק יד רעּבָא
 | | ,טלעו רעד ףיוא עמרוט עטסמירָא

 .םױרַא ךיז לָאז שנעמַא זַא ,ןעזָאלרעד ןעד ןעמ טעװ-
 טמוקעּב--,טדערעג סעּכ טימ לעצסורכ טָאה--!זנוא ייּב ןעטײגרַא |

 ןעגָאה רימ זַא ,..לָאג יד ,סױרג האנק יד טרעװ ,רעצימע סיּפע
 ןופ ,לַאג ןופ !ןעּבָאה טשינ ךיוא רערעדנַא רעד לָאז ָאט ,טשינרָאג
 .טָאה רע סָאװ ,ץלַא םענעי ייּב וצ ןעמ טמהענ גנורעטיּברעפ

 ,ןהעזרעד ןוא רעמַאק ןיא ןעמוקעג לעצסורכ זיא לָאמנייא
 ןייק טשינ--רהעמ ןעװעג טשיג ,ןעֿכָארּבוצ זיא ןעטסַאק ןייז זַא
 | ,הרוחס ןייק טשיג ,דלעג

 ,טלעכיימשעג ןוא ןעגנַאגעגמורַא זיא םלוע-ןעטייק רעד
 ןעמ טָאה ןעסָאריּפַאּפ .ןעדנוצעג ןעמ טָאה סעקלַאּפַאז--
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 .,טרעֿכיו
 ףיוא ןעגעלעג ןענעז "סענשגישז, עטטגירעגנוה עמָאס יד

 :ךיז ןופ ןעזָאלבעג ןוא סערַאנ יד
 | ! ןעסערפעגנַא ךיז--
 ןופ ,ןעגני עליאװ ע'תמא יד ,ןעטנַאטסערַא יירד ַא ןוא

 -רָאק ןיא טליּפשרעפ ץלַא ןעּבַאה סָאװ ,'סענַאװיא, טרָאס םעד

 -עג טציא ךיז ןעגעז ,דמעה ןופ םעדָאפ ןעטצעל םעד זיב--ןעט
 ןױש טָאװ רלעג .ןעטרָאק ןיא טליּפשעג ףילטימעג ןוא ןעסעז
 ,טלהעפעג טשיג

 --ןעכָארּבוע ןעוועג ןילב טשינ זיא טֿפיל ןופ ןעטסַאק רעד
 ,טצומשעב ןעצנאגניא ,טצומשעב ךיוא םהיא טָאה ןעמ

 ,רעטֿפעלעג ןופ ןעמ טֿכיײק--,קעװַא--

 -יוא יד ןיא ,ןעלדגיוש ןעבױהעגנָא רימ טָאה ּפָאק רעד--
 ,לעצסורכ טלהעצרעד--,ןערָאװעג רעטסנימ רימ ויא ןעג

 יעגרעפ ןערהערט לעסיּב שביח א טלָאמעד טָאה לעצסורֿפ--
 יד ןעלהעצרעד- ןעגאלשעג עראג רעד ןיא ּפָאק םעד ןוא ןעס

 ,ןעטנַאטסערא
 ןוא לעטיוטַאמס םוצ קעװַא לעצסורֿפ זיא ,ךיז טנייוועגגָא

 עגיוָאדיד ןיא טייצ רענעי ןיא ,ןילתא רַאפ טגעלעגרָאּפ ךיז
 ,יירפ ןעוועג עלעטש

 ,רוכאנַא שנעמ א ןעװעג יא עמרוט ןופ לעטירטָאמס רעד

 טָאה ןעסימשעג .גנילּביל ןייז ןערָאװעג דלַאב ןיא לעצסורפ ןוא
 | ,ךילקערש לעצסורב

 טשינ .תמא ןיא סָאד ןעדנושעגּבָארַא ךיא ּֿבָאה טוה יד--
 .קערש ןעמעלַא טלָאמעד ייז ּבָאה ךיא ,ןעדנושעג רָאנ ,ןעטימשעג |

 ,טטהעג טגייפ ךיל

 "ץראה סָאד ןעגנַאגעגבָש, ץלעצסורכ ויא ךָאנרעד רעּבַא
 -עז ,ןעטטַאק םעד ןעכַארבוצ ןעּבָאה סָאװ ,ןעטנעטסערַא יירד יד
 טָאה ןעסיימש ןוא טונק םוצ ןערָאװעג טּפשמ'רעפ סיּפע רַאפ ןעג
 ,לשטסורֿפ טפראדעּב יז

 ןוא לעצסורפ טגָאז !טלעװ רעד ףיוא טָאג א ןאהרַאפ--
 ירעד רע תעשּב ,גנעת ןופ ץרַאה סָאד םהיא טגנירּפש טציא ךָאנ
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 | ,ץימש עגיזָאדיד ןעגעװ טלהעצ
 סָאד ןענערּב ןָא םהיא טּבױה גנורענירע רעגיזָאדרעד ייּב

 ,החמש ןופ םינּפ
 ,.טעװעטַאקעג ייז ךיא ּבָאה לעסקַא ן'רעּביא--
 טונק םעד ןעפרַאװרעּפ--ּפָאלק רעטסכילקערש עמַאס רעד

 | ,לעסקַא ןי'רעּביא
 .עד ,ץשלח טשינ ןעלָאז ייז ,טַאהעג-ארומ רָאנ ּבָאה ךיא--

 ןעּבָאה ייז ,ןיינ .ייז טרהיפעגעװַא םירוטקָאד יד ןעטלָאװ טלָאמ
 ,עיצרָאּפ עצנַאג יד ןעּבעגעג ןעמעלַא ,ןעטלַאהעגסױא-

 -עגקעװַא ןעּבעל ן'טימ םיױק ןעמ טָאה םיאנוש סלעצסורכ = |
 ,עטעשטעלַאקוצ ,ענעדנושוצ--טערַאזַאל ןיא טרהיפ

 ,סיימש ךיא ,ןעטיּבעגרעּביא ךימ ךיא ּבָאה ןָא-טלָאמעד ןופ--
 ןיִּב ךיא .ָאטשינ ןיוש ןיא תוירזכא ענעי רעּבָא ,טסייה ןעמ יו
 טשינ ןוא--ָאװטסלַאשטַאנ ןעגלָאפ רָאנ ףרַאדעּב ךיא ,גיטליגכיילג
 ,רחעמ

 טהיא טָאה ןעמ .עלעוייח ןיילק ַא ןיא טניואוו לעצסורכ |
 ייװצ ןעּבָאה ייז .ןירעטָאט עגנוי ַא ,ןירעניואווטימ ַא ןעּבעגעג
 | ,ךעלרעדניק

 ַא ןעבעגעג םהיא ןעבָאװ עגרָאטַאק רעד ןופ תוסנכה יד
 | ,ךיז ןענדרָאוצנייא טיײקֿכילגעמ

 עװעדַאה םירוח !ןעסּפעש ייװצ ,על'המהּב ַא ּבָאה ךיא--

 -שי'ּתּבו-לעּב ןייז ןופ תחנ לעצסורכ טּביולק--! ןעפיוקרעפ םוצ ךיא

 ,טייק
 .ןעטרָאג ַא טָאה רע ,טײּברַאדרע טימ ךיז טמהענרעפ רע
 ,טהייזעג ץלַא ןײלַא--
 ,טייקניר ּביל ןעּבָאה עדייב--רע יא ןירעטָאט יד יא--

 .רעדָאפ ןיא .לָאטסירק יװ ,ץלַא טקנַאלּב עלעזייה ןיא ייז ייּב
 טיהעגּבָא רהעז ןעגיל ,עלעקצילַאּפ ןייר ַא ףיוא ,לעקניװ ןעטש
 .ץצעט-ףייז ןרעצליה ַא ,ןעסיימש םוצ טּונקַא :ןעכַאז ענָאזאק
 רעד ךיוא טריזַאר ןעטנַאטסערַא יד : רעסעמ-ריזַאר ַא ןוא על
 ,ןילּת

 -טט רעד !רעטיר יד טשינ טּפעלשיצ ,רעדניק ,רעדניק-- |
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 ףלװצ יד וצ ןירעטָאט יד טיירש--!סעּכ ןיא ןערעװ טעװ עט
 / טימ ןיוהרָאפ ןיא ןעליּפש סָאװ ,ךעלרעדניק עּביל עקשטעניילק
 ןעטינשעגנָא טנייה לעצסורכ טָאה רעטיר עגיזָאדיד ,רעטיר יד
 | ,ןעסיימש םוצ

 פד רימ וצ ךיז טדנעװ--!רעפיטש עכילקערש ,רעפיטש--

 טכערּב יז יװ ,סעד ןיא ןוא רעטכעלעג רהיא ןיא ןוא ןירעטָאט
 ףהעז ןוא סעשידניק סיּפֶע ןַאהרַאפ ןיא רעטרעװ עשיסור יד
 | ,סעביל

 ,ערָאג ס'גלּת םעד ןעװעגסיוא טָאה שילרעטטיוא ױזַא
 -גיק טימ לופ ןעװעג ןוא עלעזעלג ַא יװ ,טקנַאלבעג טָאה סָאװ
 ,ךעלעמיטש עשרעד

 לעצסורמ טגָאז-!טנעדרַאעגנײא ךימ ךיא ּבָאה טָא ,ונ--
 ,טייקשי'תּבה.לעּב ןייז רימ טזייוועג ןוא

 .טֿכַאמ !טשינרָאג ריד יב טעּפעשט עגרָאטַאק יד ןוא--
 ?ןעדָאש ןייק טשיג ריד

 -"רעד לעװ ךיא זַא ,ןעסייוו ייז ,טשינ ךיז ןעגעוורעד ליז--
 ןעכַאמ לעװ ךיא--ןערהירנָא לעזערג ַא רימ ייז ןעלָאז ,ןענע'גרה
 ! טיוט א

 .,טגָאועג סע טָאה לעצסורכ יװַא יװ ,קורדסיוא ן'טיול ןוא

 .ןענע'גרה רעד טעװ רע זַא ,רעֿכיז ןייז טנָאקעג ןעמ טָאה
 -עװ יז זַא ,רעכיז ןעמ יא ייז וצ עגונב סָאװ ,ענעי ןוא

 ,עגרָאטַאק יד טשינ טעפעשט ,/ןענע'גרה'רעד ןעל
 -עג טרעשעּב רימ ןיא טכַאנרַאפ סָאװ ,לעצסורכ זיא אזא

 ,טײּברַאג רעד ייּב םהיא ןהעז וצ ןעוװ

 --} רעֿכיג טשינ ןעמ ןָאק יצ ,עידַארָאגַאלּבַאקַאסיװ עשַאוװ--
 ענעטירעגב4 ייװצ ףליהעג-לעטירטָאמס םוצ ןענַאטשעגוצ ןענעז
 -ריק "עטייוװצ רעד ,ןעקעטש ַא יװ ,גגַָאל רענייא : ןעטסינַאלָאק

 ןטימ ןײהַא רימ ןענעז ,גָאטייּב ,טייצ רענעגייא רעד ןיא } רעצ

 .עיראלעצנַאק-עמרוט רעד ןיא לעטיױטַאמס



 |/ש טי וע שָא רָאד , | 2 6

 ןעזייוװעּפ וטסעװ .טוג ,רעדורּב ,טוג---
 -לעּבי יד ,עידָארָאגַאלּבָאקַאסיװ עשַאװ ,ךיז טמרַאּברעד-- |

 ?ןעטלַאה גנַאל יזַא ןעשנעמ א ןעד ןעמ ןָאק .טרַאװ טייקשייתּבה
 -ַאלּבָאקַאסיװ עשַאװ ?יױזַא סע ןעמ געמ .ךָאד ךיא רילרעפ גָאט ַא
 !זנוא רעּביא ךיז טמרַאּברעד ,עידָארָאג

 ןעקעטש ַא יו ,רעגנַאל רעד ט'הנעט'עג טָאה סָאד

 -עג ףרָאװ ַא וליפא טָאה ,רעצריק ןעוועג ןזיא סָאװ ,רענעי
 .דרע רעד ףיוא לעטיה סָאד ןָאהש

 ָאד ןוא .ןעסעגעג טשינ ןעהעטש ןעסקַא יד !ןעגעלַא--
 ,קעװַא טשינ ןעמ טזָאל

 ,ךיא גערפ--? ןעמוקעג רהיא טנעז סָאװ וצ--
 רימ ןענעז ,עידָארָאגַאלּבָאקָאסױװ עשַאװ ,ךיז ןעסיימשּבָא--

 | ,רעגנַאל רעד טרעפטנע--! ןעמוקעג
 רעד טרעלקרעד--סָאװ יצ ,זנא ןעמ טעװ ןעסיימש--

 ,רעצרוק
 ? סָאװרַאפ רעּבָא--
 ,טשינ רומ ןעסייוו סָאד--
 ,סייוו ָאװטסלַאשטַאג--
 -עג- לעטירטָאמס רעד רימ טרעלקרעד--! ןעּפנָארּב  רַאפ--

 ,טכַאמעו ןעפנָארּב ןיילַא--,ףליה
 ! ןענָארב ןייק טֿכַאמעג טשינ ןעבָאה רימ--
 !ןעכַאמ ןעפנָארּב ךָאנ ,ָאטשינ זיא ןעסערפ וצ סָאװ--

 ,טקַאּפעג יז ּבָאה ןיילַא ךיא ,טּפַאכעג טנַאיצילַאּפ ַא טימ--
 .רימ ףױא ןעפרָאװעג ךיז רעגנַאל רעד טָא טָאה קַאהַא טימ

 טּבױלג ,עידָארָאגַאלגָאקָאסיװ עשַאװ ,ןעגיל ַא טגָאז רע--
 טימ םהיא ףיױא ןעפרָאװעג טשינרָאג ךימ ּבָאה ךיא ,טשינ םהיא
 סָאד--ןעכָארּבוצ עלעסעפ סָאד רָאנ ךיא ּבָאה קַאה ַא טימ ,קַאהַא
 -עסעפ סָאד ּבָאה ךיא ,סָאװרַאֿפ סעּכ זיא רע זיא טָא ,תמא זיא
 | .ןעמֹוקעגנָא טשינ םהיא ןזיא סָאד ןוא טקַאהוצ על

 ןוא טלעמרומעגסױורַא טיפע טָאה ףליהעג-לעטירטָאמס רעד
 ,טכַאלעג ןעּבָאה םורַא עלַא .רעטנערּבוצ ַא ןעפָאלעגסױרַא
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 רע ךָאד טסעװ ?םהיא וטצייר סָאװ ,וד ּפָאק רעשירַאנ--
 . ןעכאמ רע

 -יװ עשַאװ .ךיוא טציירוצ ןײלַא ךָאד טרעו ןעמ רעֶבָא--
 טשינ ןעהעטש ןעסקָא יד ,רימ ןערילרעפ גָאט ַא ,עידָארָאגַאלּבָאקַאס :
 | ,ןעסעגעג-

 -יימש זנוא טעװ ןעמ סָאװ .םעד ןעגעג ןעד ןעּבָאה .רימ--

 -רעפ וצ ץעזעג ןייק ָאטשינ רעּבָא .ץעועגַא יא ןעסיימש ?ןעס
 - ןעשנעמ ַא ןעטלַאה

 ,ףיוא ן'טיוא .ןליהעג-לעטירטָאמס םעד ןעפָארטעג ּבָאה ןיא--
 ןופ ןיד-קסּפ ן'טיול ןיושרַאט ףניפ ןעסיימש ןעמ טעװ טנייה--

 -רעפ וצ ןעבעגעג רימ רע טָאה--ןייווצ יד טָא ךיוא ןוא ,טכירעג-
 םעט ןייק רָאג טָאה טֿפירעג ןופ ןיד-קספ ןטױל ּביוא--,,,ןהעטש
 טשינ ןױש ןיא סָאד רעּבָא ,רָאנ טרימש ןעמ ,ןעסיימש סָאד טשיב
 עגעי ,ןערָאװעג טמיטשעּב דנַאלסור ןיא ךָאנ ןיא סָאד ,ךאז רעזנוא
 ןעמ וומ םיבלּכ יװצ יד רעּבֶא ,ןָאװטעג טשינרָאג זנוא ןעּבאה
 | , ןענרעלנא

 ,טכַאנרַאפ רעגייז א ףניפ םורָא טפרַאדעב ןעמ טָאה ןעסייטש
 ,עירַאלעצנַאק ןיא רָאטקַאד ן'טימ ןעמוקעג ןענעז רימ
 ןעפָא ןעװעג ןענעז ןעריהט עטיירּב יד ואו ,זיוהרחפ ןיא

 -ץלעג ןענעז ייברעד ןוא ?עליּבַאק, יד ןעגאטשעג ןיא ,ףיוח םוצי
 ,ןישרַא ייווצ ַא ייּב גנַאל ,רעטיר ךעלטגיפ ליווצ ןעג-

  תולוק טרעהרעד ךיז ןעּבָאה--!רָאטקָאד רעד רָאטקַאד רעד --
 טָאה זיוהרָאפ ןופ ןעריהט ענעפָא יד רַאפ ןוא ףיוה-עמרוט ן'פיוא:
 1 ,ןעטנַאטסערַא םלוע'נַא טלעמַאזעגפיונוצ ףילקילפנעגיוא  ךיז

 יב ןענעז עירַָאלעצנַאק רעבירט ןוא רערעטסגיפ רעד ןיא
 .ץטימ יא ןילה רעד .ןעטנַאטסערַא ןעּביז ןענַאטשעג דנַאװ רעד
 ,ף"הט ןיא ןענַאטשעג טונקי

 ,ךילקערש ןוא בירט ןוא רעווש ןעוועג = |
 | !רעהא-העב---
 גניי ַא ,ןיטוימַאװ ןאװיא ןעגנאגעגוצ ןיא רעטשרע רעד

 ,ץימש 30--ןעמָאנ ןייז טשינ טקנעדעג סָאװ ,ענַאידָארּב ַא  ,ל"ףלתמ-
 ַא ךָאנרעד ,רעוַאקװַאק ייװצ ןעגנַאגעג ןענעז םתיא ךָאנ
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 'ייז ןענעז עלַא .עמרוט רעשיריּביס ַא ןופ ןעפױלטנַא זיא סָאװ ,סור

 ,טכירעג ןופ ןיד-קסּפ ן'טיול ףָארטשּבײל וצ טּפשמ'רעפ

 .ָאה ייּברעד ,ןיד-קספ םעד טנעיילעג ןעמ טָאה ּביוהנָא ןופ

 .ןעּבױהעגפיױא עירַאלעצנַאק ןיא עלַא ךיז ןעּב

 'יד ,רָאטקָאד ןופ גנוכוזרעטנוא יד ןעגנַאגעג זיא ךָאנרעד

 .-קָאד רעד ןוא ,ןערָאװעג ןעסימשעג זיא רעצימע יצ ,גנוגערפסיוא

 .טקַא-סגנוכוזרעטנוא םעד ןעּבירשעג טָאה רָאט

 :ריּפַאּפ ַא טגנַאלרעד ןעמ טָאה ןע'טּפשמ'עגוצ םעד |

 ,רעטנוא ךיז ביירש ? רענטָאמַארג ַא--

 .טגערפעג ךיא ּבָאה--?סָאד זיא סָאװ --

 .יץימש עיצרָאּפ ןייז ןעמוקעּב טָאה רע זַא ,עיצנַאטיװק ַא--

 | ?סָאװ וצ---

 - ,גנונדרַא אזַא--

 ךיז ןעּבָאה ןוא ענטָאמַארג ןעװעג ןענעז ןעסור עדייב יי

 -עג ןעגנורּפשוצ ןענעז ןע'גיטויסַאװ ייּב רעּבָא ,ןעבירשעגרעטנוא

 -ייא להָאצ רעגלַאה ַא ףיוא ,ּבָארַא ןוא ףױרַא תויתוא יד ןערָאװ

 ,ןעטייווצ ןופ רענ

 .ןעגנורּפשעג שממ רָאנ ,טרעטיצעג טשינ טָאה דנַאה ןייז

 ןעמ ליוװ סָאװ ,ןענַאטשרעפ טשינ גנַאל ןעּבָאה ןרעטָאט יד |

 .,טנַאטסערַא'נַא ךרוד ןהעטשרעפ וצ ןעּבעגעג ייז ןעמ טָאה ,ייז ןופ

 .טימ טכַאמעג ,טדערעג גנַאל ייז טימ רענעי טָאה ,רעצעזרעּביאינַא

 ' טגָאועג טצעלוצ ,סיּפע ןעגעװ טרַאּפשעג ךיז ,דנעה יד

 ! עידָארּביקסעשַאװ ,ַאנָא ַאיאנטָאמַארג .עינ--

 .ןעגיוצעג סע ךיז טָאה גנַאל ךילנייפ

 ײָאט ַא וצ ןָאהטעג יירשעג א ןעמ טָאה--! סיוא ךיז והט--

 רֹע ,םהיא גָאז ,רעצעזרעּביא !סױא ךיז וחט ?טסרעה וד --,רעט

 ! םלוגַא יװ ,וטסהעטש סָאװ ! ןָאהטסױא לָאז

 .,ןעיירש ,ןעדייר ןעּבױהעגנָא רעדיװ רעצעזרעביא רעד טָאה

 יהינק יד טגיּברעפ וליפא זייוועלײװ ןוא דנעה יד טימ ןעכַאמ

 .וא יורטוצ ןהָא ,רעטגירטעּב ַא טקוקעג טָאה רעזַאקװַאק רעד

 .ןעגנַאלק עגיצנייא טימ טרעפטנעעג

 !=עג ןוא םהיא וצ ןעירשעג עלַא ןעּבָאה--! סיוא ךיז והט--
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 ,דמעה סָאד ןעהיצגָארַא לָאז רע ,ןעטסעשז ךרוד ןעזיוו
 ,ןָאװטסיױא םַאוגנַאל ןעמונעג ףוסל ךיז טָאה רעזַאקװַאק רעד
 ךוא לרהער ַא טימ םהיא וצ ןעגנַאגעגוצ ןיא רָאטקָאד רעד

 .וצנזא טקירדעגסיוא ןעּבַאה ןעגיוא סרעזַאקװַאק סעד .לרעמַאה ַא
 ,רעטניה ףיוא טקורעג ךיז טָאה רע .קערש ןוא יורט

 ףיוא העטש !רענייא ,דש רעטניה ףיוא טשיג ךיז הערד--
 !ףיד ןעמ טגָאז ,טרָאינַא

 ,רעטניה ףיוא טקורעג ךיז טָאה רעזאקװַאק רעד--
 1ץָאלק א יו ןטסחעטש סָאװ ,םלוג רענעמייל ,רעצעזרעביא--

 !ןָאהט טשיגרָאג םהיא ליוװ ךיא זַא , םהיא שטייטרעפ
 -ַאמ ,ןעיירש וצ לָאמַארעדיװ רעצעזרעביא רעד ןָא-טּבױה

 טָאה רעזַאקװַאק רעד .הינק יד טימ ןעגיוּב ,דנעה יד טימ ןעֿכ)
 ןיפיױא טקוקעג טייז רעד ןופ ןוא יורטוצ ןהָא טרעהעג םהיא
 ןוא ןילת א רַאפ ןעמונעגנָא גיטנעק ,טָאה רע ןעכלעוו ,רָאטקָאד
 ,בליז ןייא טימ ,ץרוק טגָאזעג סיּפע רע טָאה ףוסלי
 | ?רֶע טגָאז סָאװ-- |

 !עידָארּבָאקסישַאװ ,לרהער סָאד וטסָאה סָאװ וצ ,טגערפ--
 ן'טימ לרהער סָאד ןעגעלקעװַא טוומעג טָאה רָאטקָאד רעד

 - ,רעזאקװַאק םעד לָאמַא ןערעהוצסיוא יּבַא ,?רעמַאה
 ףיורעד טקוקעג טָאה וָאנודרַאב טסינַאלַאק רעגנַאל רעד

 ,לטֿפײמש 4 טימ

 טָאה סע ןעװ ,טקרעמעּב רע טָאה--! קלָאפ שיר ַא טָא--

 .ךיז טרהיפ סע ױזַא יװ ,טשינ ןעסייוו--.םהיא ריב ןעטלַאהעג
 ! סיוא ןיז וחט--
 טימ דגוזעג ,עידָארָאגַאלָאקָאסיװ עשַאװ 4,גיטיונ טשינ--

 ,ןייז-תירטמ טשינרָאג ךיז טפרַאדעּפ רהיא ,םעלַא
 ף"רמ ןיוש ךיד ןעמ טָאה !ריד ןעמ טגָאז ,סיוא ךיז והט--

 | ?ןעסימשעג רעה
 ,עידָארָאגַאלּפָאקָאטיװ עשַאװ ,טשינ ןעּבעל ןיא לָאמנייק--

 | | - !לָאמ עטשרע סָאד

 ,ֿבייל סָאד ביר ַא .םחיא .םיג-- =
 -"פש ַא טימ בייל סָאד ּבירַא םהיא טיג לעטַאריודא זו רֶעד
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 ןעטערט ןעסַאּפ עסייוו ןוא טיור סױעװ / םייל סָאד ,דנַאװעג לעק
 ,ץימש עגידרעהירפ ןופ םינמיס--סיױרַא ךילטייד
 !ןעטימשעג ָאי ךיד ךָאד ןעמ טָאה ! ןעגיל וטסגָאז סָאװ--/= =

 עגיזָאדיד סָא ...עידָארָאגַאלּבָאקָאסיװ עשַאװ ,,ןעטשגרעפ--
 טוה יד ןעטינשעג עידָארָאגַאלּבָאקָאסיװ עשַאװ ,ךימ ןעּבָאה רעטיר
 ,ךרע'נַא ןהָא ןוא להָאצַא ןקָא

 -רעּביא ןוא רענעסימשעג רעגיזָאדרעד זַא ,גיטנעק ןעוועג
 1 ,ףעלציװ ךרוד טומ וצ ךיז טיג, טגאטסערא רענעטימשעג

 :טגָאזעג גיד'הרוחש-הרמ טָאה רבה ןייז
 חט } יענעסעגעג טשינ ןעהעטש ןעסקֶא יד ,רעֿפיג .דנוזעג--

 ,ךס ַא ןעטימשעג !ןעּבעל א !טקוק !ריד-ַאנ .סוא ךָאנ ךיז
 זיא . "טקנעדעג טשיג סָאד ןָאק ךיא ,טשינ ךיא קנעדעג -- ליפ
  .םורַא ןױש !;ןעֿכַאז עניֹזַא טימ זיולּב ןעמונרעפ ןעד ּפָאק ןיימ
 !טסשרע יד זוא ןעמ טעװ רשפא !ןעקנַאד וצ טָאג ?טקוקעג
 : ,.ןעטרַאד טייקשי'תמה-לעב יד

 יד רעּבָא .,ןָאהטעגנָא קירוצ ךיז ןעּבָאה עטקוקעגמורַא יד
 .דנעה יד טימ וצ יײז ןעטלַאה רָאנ ,טשינ יז ןעליפשרעפ ןעזיוח

 / 8 וי - ! העג ,ונ ?עלַא-- (

 -ערא יד ."עליּבָאק רעד יב טלעטשעג ךיז טָאה לעצסורֿכ

 ,רעטייװצ רעד ףיוא טייז ןייא ןופ ןעגיוּבעג ךיז ןעגָאה ןעטנַאטס
 -.ֹרַא ןוא ןעזוה עטזָאלעגּבָארַאּבלַאה יד ןיא טרעטנָאלּפעג ךיז
 ,סורַא זיוהרָאפ ןיא ןעגנַאגעג

 ײרשעג ַא ץימע טָאה--!לעציּפש 8 סיּפע זייוו ,וָבוד רַב --
 .ףױה ןופ ןָעהטעג

 ןענַאטשעג יפרעד ןיא סֶעוו ,ןעטנעטסערַא םלוע רעד

 יה ,טקוקעגרעּביא ך"ז נָאה

 | סערעלַאֿפ ,ןעטרָאד טגייווש-- ===
 רעטרע יד ףױא טלעטשעגסױא ךיז ןעּבָאה עלא

 ןיא טֿכױעג סָאד ,רָאטקָאד ןעּבענ ןענַאטשעג ןיּב ךיא
 ,ןעקעלפ טימ ןערָאװעג ןעסָאגעּפ היא

 | ! ןַאוויא ןיטויטַאװ -
 "עליבאק, רעד וצ ןטגנַאגעגוצ זיא ל'רוחג עננוי סָפד
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 ,טקרעמעב םהיא ןעמ טָאה--!ןעזיוה יד גָארַא- זָאל ,זָאל-=

 .ײרעפ טשיג טלָאװ רע יװ טקנוּפ ,טקוקעגמֹורַא ךיז טָאה רע
 =. ? ,םהיא ֹוצ טדער ןעמ סָאװ ,ןענַאטש

 -וצ ןוא ןעירשעג לעצסורכ טאה--! גָארַא-זָאל ןעזיוה .יד-
 קא !ךיז געל--,דנעה יד םהיא ןעמונעג

 ,"עליָאק רעד ףיוא גידנעטייר טצעזעג ךיז טָאה ןיטויסנעוו
 ,טייז רעגיטכיל רעד וצ םינּפ ן'טײמ

 טקוקעג עה .ןעגיוא פז ,היירק יו ,סייװ ןעװעג זיא רע
 : " ר ןיז םוש ןמָא ךיז םורַא

 !ךיז ראל !רַעהַא ױָאנ פָאק .ץטימ רעהַא  טשיג-- ||
 טרהיפעגָרַא ,לעטקַא ץרַאפ ןעמונעגנָא םהיא טָאװ לעצזסורֿפ == |
 ,טגעלטנקעװַא ןוא "עלימאק , ןופ

 |?שליּבַאק , יד םורא-םחעג ! וצ-םהענ דנעה יד--
 ,לעטערב סָאד ךנעה יד טימ ןעמונעגמורַא טָאה ןיטליסַאװ
 - א 7-- {ײױװַא טָא--

 | - דמעה סָאד טכיררעפ םהיא טָאװ לעצסוױכ -
 פא .ףלָאה א ףוא ףױא ןעקוק וצ ךילקערש ,סואמ ןעוועג

 רפמפ  לשליפָאק, רעד ףױא ןעגעלעג זיא סָאװ ,ןעשנעמ ןעטעק
 טלעטירָנס טעד טקוקעגניירא ,דנוה ַא יװ ,טָאה לעצסורכ

 ,ןיירא ןעגיוא יד ןיא ףליהעג
 !ץימש גיסיירד--

 -ןילגהעוועגנוא ,רעטיר לעטדניב ַא ןעמונעג סָאה לעצסורֿפ = |
 ןופ טירש ַא ףיוא ןעטָארטעגּבָא ,טור ןייא טפעלשעגסױרַא טקישעג
 א ירעטרעווילגרעפ { 8 -ןהָעטש ןעגילבעג ןוא ?עליבַאק;

 גר קעפ יי. 1 ןָא-ּביוה-=
 .םול רעד ןיא טור .ך'טימ ךאהטעג ףייפ א טָאה לעצסורכ !

 לָאמַאכָאנ .ךָאנרעד ,טֿכעפעג ן'רַאֿפ עריטַאר ַא טימ יװ טקנופ ,ןעפ
 םערכָאנ  ,סטכער רעהירפ | ,טור ן'טימ ןעטמול ןיא ןָהטעג ףייפ א
 טי = פלאטא יז + יו ? םסקניל

 ,סואמ ;הילקע רׁש ךרַאש-- ףייפַא }7
 טא ר { םגייא-= י

 .סַאּפ רעטיור א ךיז ! טגעל בייל ןעגירטיצ ץ'טיוא ןוא-- :ןייפ ַא
 עב .5450502655 0, =



 ,ש טי װ עס ָא רָא ד .ת | | 346

 ,..ףנימ ,,,ריפ ,,,יירד ,,,ייווצ--
 טּפַאכעגסױרַא ,טור םעד ןָאװטעג ףרָאװ ַא טָאה לעצסורֿפ

 -יִּבָאק, טייז רעטייװצ רעד ףיוא ןעגנַאגעגרעּביא ןוא ןעטייווצ א

 -רעק ןופ טייז רעטייװצ רעד ףיוא ץימש ףניפ לָאמַארעדױװ ,"על

 ,רעפ

 טור םעד ןעטיּבעג לענש רע טָאה ץימש ףניפ עדעי ייב

 ,רעטייװצ רעד ףיוא טייז ןייא ןופ ןעגנַאגעגרעּביא זיא ןוא

 -וצ ךילנייּפ טרעוו ץרַאה סָאד זַא ,יװַא טקריו ףייפ רעד

 ןעטײװצ ַא ןוא ץימש ןייא ןעשיװצ ס'עגר יד ,טקירדעגנעמַאז

 | ,טייקגיּבייא עצנַאג א יװ ןעזיוװעגסיוא ןעּבָאה

 :טלהעצעג טָאה ףליהעג-לעטירטָאמס רעד |
 ...גיסיירד ,,,גיצנַאװצנואניינ--
 ! ףיוא-העטש ,ונ ,,,ףיוא-העטש---

 טצעזעג רעדיװ ךיז ןוא ןעּביױהעגפיוא ךיז טָאה ןיטיסַאװ

 .ָאלרעפ םהיא ןענעז ןעגיוא יד ."עליּבָאק; רעד ףױא גידנעטייר

 ןעּבױהנֶא ןעלעװ ייז ןוא טָא-טָא .ןערהערט טימ ןערָאװעג ןעפ

 ,ןעסילפ וצ
 ! קעװַא-העג !ּבָארַא-ךירק = ,ונ--

 -קָאד רעד טגָאזעג טָאה--!טּונימ רעּבלַאה ַא טימ  ייווצ--

 ירעגייז ץפיוא טקוקעג טָאה סָאװ ,רָאט

 העש ץעּבלַאה ַא טרעיודעג טָאה סע זַא ,טניימעג ּבָאה ךיא
 ,טרוצ

 ! ןאוויא ווָאקינדעמ--

 שנעמ א טגיל רעדיװ ,לעטרַאג ן'זי רעטעקַאנ ַא רעדיוו

 ,"עליבָאק, רעד ףיוא
 ןעסַאּפ עטר עגירטיצ ,ףייפ ַא יינ סָאד ןופ

 | .טונק ץטימ ץימש טציא

 ןוא טמק םעד טמהענ ,רעטיר יד קעװַא-טגעל לעצסורכ

 ,גנוגעועב רעטקישעגַא טימ דרע רעד ףױא סיוא םהיא טעלּג

 ."עליּבָאק, רעד ףיוא רעדינַא ייז געל ,לעצסורכ--

 טסױטש ,רעּזַאקװַאק יד ןעלטקַא יד רַאפ ןָא-טמהענ לעצטורֿפ

 טגעל ןוא דנעה יד ףיוא ייז טּביוה ,"עליּבָאק, רעד וצ וצ *ײ/
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 רעוװש ךיז ייז ןעגעל סרעּפרעק עטעקַאנ עלעקנוט טימ ,קעװַא יז !
 ,עליּבַאק רעד ףיוא סיוא

 טכירעג ןופ לייטרוא ן'טיול ויא ףָארטש יד ||
 "ונעג ןוא ןענַאטשרעּפ קוק ספליהעג ם'נופ טָאה לעצסורכ }

 ןיא רעּביא-טהעג רֶע ואו ,טרָאד ,טימ-רעד ןיא טונק םעד ןעמי
 ,"טונק ןעּבלַאה ןיא ,--ףָארטש יד ,ןעקע יירד-

 -דנעה סָאד יװ טקנוּפ ,טונק ןייז טהערדעג טָאה לעצסרכ

 ן'רעּביא ןעסימשעג ןעּבָאה ןעקע יירד יד ,עקנַאמרַאש ַא ןופ לטט

 | ,ןערָאװעג ןעלָאװשעג ןוא טור ןיא טוה יד ,ביילי
 { ווָאנודרַאּב--
 רעד וצ ןעגנַאגעגוצ רע זיא םינּפ ןעסאלב-ןעסַאלּב ַא טימ)

 ַא טלָאװעג ןוא העונּת עגידכעּבעג ַא םיּפִע טכַאמעג ,?עליּבַאק ,-

 | | ,ןָאהט לעֿביימש
 "עליּבַאק, רעד ףיוא ןעגעלרעדינא טלָאװעג ךיז טָאה רע

 לעצסורכ םהיא טָאה--!ּבָארַא-דָאל ןעזוה יד ,ןעויוה יד-- .
 ו : ,ןעטלַאּהעגּפָא

 ,,,טרעדָאפ ץעזעג סָאד גיוא--
 טָאה רע .ּבײל ןעצנַאג ן'טימ טרעטיצעג טָאה ווָאגודרַאּב

 ץלַא ןוא זָאה רעטגָאיעג ַא יװ טקנופ ,טקוקעגמורַא זָאלפליה ךיז
 ,עסַאמירג ַא סיּפע סױרַא זיא--ןעלֿבימש טבורּפעג

 קרַאק ןיא ןָאהטעג סיוטש ַא טֿפײל םהיא טָאה לעצסורכ
 | | | וי ,ןיירַא

 ,ךיז געל-- !

 טּפַאֿכעגמורַא קרַאטש ןוא טגעלעגקעװַא ךיז טָאה ווָאנודרַאּב
 ןעײרש טשינ לָאז רע ,םעד בילוצ רשפא--לעטערּב סָאד"

 ץ'טיול טשינ ,ףָארטש עשיגילַאֿכַאס ַא ןעוועג ןיױש זיא סָאד
 ,טֿפירעג ןופ ןיד-קט8-

 טמעטָאעג טשינ טלָאװ רענייק יװ טקנוּפ ,ליטש ןעוועג
 - ,םורא

 ,ןעגיוא ספליהעג םעד רעטנוא ןעּפמורשעגנייא ךיז טָאה לעצסורכ
 ןיא ןופ טהערדעגרעביא ךיז ןוא ןענַאטשעג יא רענעי

 ןוא ,,רָאטקָאד ץפױא ,רימ ףיוא טקוקעג ,ןעטייװצ ן'פיוא טרָאה
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 | .. .פָטִק ץטימ כנוגעועב ַא סיפע טכַאמעג
 ."טומק ןעגלַאה ןיא, ןעמונעג טָאה לעצסורֿכ
 ךיוחרַאפ ןיא טצפיזעגּבַא טלָאװ שנעמ רטסיורג א יװ טקנוּפ

 ' 8." ,ףױה ןפױא ןוא
 | * ,טקוצעג ילרעיפ טָאה ּבייל סווָאנודרַאּב = !

 טָאה שנעמ רעגיזָאדרעד ּפָאלק א רַאפ סָאװ ףיוא ,סייוו טָאג

 ענּכָארד טימ ןעפַאלרעפ םחיא זיא בייל סָאד ןוא טכירעג ךיז

 ץנַאג ךרע-יפל זעטיש זעמונעג ךיז ןעבַאה סע תעשּב ,ךעלעשטיינק

 ,ךעלצימש עכַאװש
 | ,עידָארָאגַאלּבָאקַאסיװ עשַאװ .,עידָארָאגַאלבָאקָאטװ עשַאוו--

 -וצרעּבירַא תותּכ ןעד ךיא ּבָאה ?ךימ ןעמ טפָארטשעּב סָאװרַאפ

 .=יז טשיג יװ ױזַא רעּבָא ,לוק ןייז טרעהרעד ךיז טָאה--? ןעגָארט |

 ?ןעגָארטוצרעּבירַא תוחּכ ןעד ךיא ּבָאה--,רענדָאמ ַא סיּפע ,רעג

 .ןעֿכַאל ןעמונעג םלוע רעד טָאה ףיוה ן'פיוא-- ;;

 טָאה--! טגהעוועג יש ,עלעמעל ַא רַאפ ךיז טֿכַאמ רע--- = |

 י ,ףליהעג סלעטירטָאמס םעד טלעמיומעגסיױרַא

 יא ןעזױװ יד טּפַאכעג ,ןעּביױהעגפיוא ךיז טָאה ווָאנודרַאב ?

 -גײרַא ךיילג ךיז ןוא יז ןעגױצעגפױרַא טשינ ,ןײרַא דנעה יד

 ,ןעטנַאטסערַא הנחמ רעד ןיא ןעפרָאװעג

 +קערש רהעז טשינ לָאמסָאד ןיא ףָארטש יד זַא ,ןהעזרעד

 ,="הרוחש -הרמ ַא ןוא רעצרוק ַא ,וָאקינטַאיטוג רבח ןייז טָאה ,ךיל

 ,-ֿפױא שיורעג םוש ַא ןהָא ,טגעלעגקַעװַא גיהור ךיז ,רעיוּפ רעגיד

 3 רעד ןופ גידנעהָעגּבָארַא ,ןוא ,ץימש ןעדעי ייּב טרעטיצעג

 : טלעמרומעגסיורַא וליפא ,,"עליּב !
 ןעהעטש | ןעסקָא 57 .ט'ױטּפ'עג טסיזמוא גָאט ַא זיולּב--- 2

 86 0= .טנעסעגעג טשינ

 =ָאװעג ןעצלַאמשוצ זיא--:םיכלּכ יד טנייה טעוװענאשעג-- ר

 | .,ףליהעג סלעטירטָאמט םעד גונעת ןופ ןער

 ךוא רעטיר יד ןעמונעגוצ טקישעג ןוא לענש טָאה לעצסורכ 7

 .?ץליּבָאק, יד
 !ןָא טשינ ךיז וטסוהט סָאװ-- 2

 ?עצנַאק רעד ןּופ / היט רעד ייּב ןענַאטשעג זיא ןיטיסַאװ



 ןילַאֿכַא סט

 םהיא ןענעז ןעזיוה יד .סיפ עטעקאנ טימ ,9ו0ס ַא יװ ,עירָאל
 | | ,ןעלַאפעגּבָארַא

 =עג םהיא ןעכָאה ןערהערט עסיורג ,טֿכװעג סיּפע טָאה רע

 ,ןעגיוא יד ןופ טעּפַאק
 ןעכערברעפ א סיפע ןעננַאגעּפ ,טַאדלַאס א ןעװעג זיא רע

 ץיתמא ןייז ןעגרָאּברעפ רע טָאה ,ףָארטש ַא רַאפ ארומ סיוא ןוא

 ןייז טשיג טקנעדעג סָאװ ,ןיטויסַאװ ןַאװיא ןעפורעגנָא ךיז ,ןעמָאג

 | .ןעמָאנ ן'וומא
 ?ץימש טפשמ'ענוצ ריד ןעמ טָאה װַא יוו--

 ןעּבלַאװהטרעדנָא וצ ךילנחעוועג ןעמ טּפשמ'רעפ סעגַאידָארּפ

 ץימש טימ .עינָאלַאק -- ךָאנרעד ןוא ?טייגרַא-סגנַאװצ, רהָעי

 = ,ךיז "ןרעטנַאלּפ, יז ןעו ,טלָאמעד ייז ןעמ טמָארטשעּב

 ןייז טשיג טקנעדעג סָאװ ,עגַאידַארּב, טושפ ןָא טשינ ךיז ןעפ

 ַא ,רערּפ א :ןעמָאנ ןעשלַאפ א ךיז ןעּביג יז רָאג ,/ןעמָאנ

 ,ןיהַא בא טהיא ןעמ טקיש ,ףרָאד םעד ןוא טעד ןופ ,רעגייטש

 ענַאירָארּפ רעשיטקַארּפ א ,םעדיוּב ַא ,ךילריטַאג ,טוא ףיז זָאל
 ךעפױלטנַא ןענַאק רע סעװ רעמָאט ,התּכ רעד טימ סע טוהט

 ןןאהטעג רעד סע טָאװ סָאװ וצ רעּבָא ,ןעּפַאטע יד תעשב
 ?ןעמָאנ ןעדמערפ א טימ ןעפורעגנָא ךיז טסָאה וד ,סָאװ--
 ,ָאגשטָאט קַאט--

 ! ןעֿפױלטנַא געוו ןֹופ טלָאװעג ? סָאװ וצ--
 ,ןייג--

 | { סָאװ 'וצ אט--

 ,טגָאזעג רע טָאה ,עגַאידָארּב 8 ךָאנ עמרוט ןיא ןעוועג--
 ,טגלָאפעג ךיא בָאה ,ןָאהט ןעמ ףרַאדעּב יזַא זַא

 !ךיד ןעמ טסיימש לָטִמ עטשרע סָאד--

 .לָאמ עטשרע סָאד--|
 עמונעג רעקרַאטש ךָאנ ןעגָאה ןעקַאּב ענייז רעּביא ןוא

 ,ןערהערט יד ןעסילפ
 -עגסױרַא ןיִּב ךיא ןעװ ,עמרוט ןופ ןרעיוט יד ייּב ןוא

 ןוא רעגיהור ַא ןעצגַאגניא ןש וָאנודרַאּב ןעסעזעג זיא ,ןעגנַאג

 : טמהירעב ךיז
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 ףיוא ךיז ןעגעל יצ ,סנײַאצלַא זיא ,ױעדירּב ,רימ ייּב ןוא--
 .סנײאצלַא--טיײז רעד רעטנוא ּבייו רעד ייּב יצ ,"עליגָטק, רעד
 !טנהעוװעג ןיוש ןיּב ךיא לייוו ? סָאװראפי

 ,עגרַאטַאק רעד ןוֿפ ןעטיז יד

 -ַפָא טשינ ,ןעמָאנ רעלעיציפָא רעד זיא סָאד--"עגרָאטַאק;
 ןעשינָאריא-גיטומטוג םעד טימ ןעפורעג עגרָאטַאק יד טרעוו לעיצ
 | .?עקליּבָאק, ןעמנ

 {רעדירב ,רהיא טכַאמ סָאװ ,ונ--
 !טבעל עקליּבָאק יד ,עייזָארָאגַאלּבָאקָאטיװ עשַאװ ,השק'שינ--
 -.עװ רהיא טגערפ--! רעטײברַא'נַא ךיוא ,סָאד זיא רעוו--

 ,םענייא ןעג
 ,עלעקליּבָאק א ,ערעזנוא ןופ יקַאט--
  ףױא ,קנַאב יד--עליּבָאק טרָאװ ם'נופ טמוק סָאװ ,ןעמָאנַא

 ןעטנַאטסערַא יד טסיימש ןעמ רעֿכלעװ
 ףױא טכַארּבעג ןערעװ ,טסואוועּב יװ ,סעקיגשזרָאטַאק יד

 ךרוד רעדָא ,סעדָא ךרוו םי ן'טימ :ןעגעװ ייװצ ךרוד ןילַאכַאס
 .ערַאק ךרוד ,ריּביס

 .םורָא, ףיוא ןפוא ַאזַא ףיוא סעקינשזרָאטַאק יד ךיז ןעלייט == |
 רעדָא "סעקינערַאק, ןוא ?סעקיגטעלַאג, רעֶדָא "סעקינעטָאלּב-טלעוװ
 | ,"רעדיילע

 .סגנוטכַארעפ ַא סָאװטע וליפא ןיא ?קיגטעלַאג, ןעמָאנ רעד
 ,ןעמָאנ

 ןעסעגעג ןוא ןערתָאפעג ?ןהעזעג טרָאד יז ןעּבָאה סָאװ--
 | | !רהעמ טשינ ! ןעטעלַאג



 עגרָאטַאק יד ןוא רע'בושה ןעגעז ?סעקינעראק, יד רעּבָא

 .ץרא-ךרד יז רַאֿפ טָאה
 ףיז ייז ןעּבָאה ,ןעּפַאטע עשיריביס יד רעיא גידנערעדנאוו

 ,"רעדייל, ןעפורעג ייז ןערעװ רעּבירעד ןוא תורצ ךס ַא ןעטילעגנָא

 ןענעז עראק ףיוא ןוא סעמרוט-לַארטנעצ עשיריביס יד ןיא

 ,ןעװעג ןענעז ,עגרָאטַאק ןופ סרוק ןעֿכױה ַא ןעגנַאגעגֿפױודַא יז

 עלַא ןעסייװ ייז ,עימעדַאקַא-עגרָאטַאק רעד ןיא ,ןעגָאז וצ יװַא

 יא קינשזרָאטַאק רעשיריביס ַא ןעצעזעג ,סיגהנמ ,ןעגנוגדרָא

 יד ךיז ןעטלַאה ריביס ןיא :רענילַאכַאס יד ייב בושח ַא ללכב
 -רַאפ ןענעז ןעטרָאד ,רעדנַאנײא ןעשיווע רעפייטש סעקינשזרָאטַאק

 טיבראעגסיױא ןענעז סָאװ ,ןעצעזעג ערַאברהירנוא עטסעפ ןַאה

 -"רבח ַא ןַאהרַאפ זיא טרָאד ,ןערהָאי רעגילדנהעצ ךרוד ןערָאװעג

 .(*ןילָאכַאס ףיוא ָאטשיגרָאג זיא טָאװ ,טפַאש

 לענט ץנַאג דיישרעטנוא רעגיזָאדרעד טרעוװו ךָאד רע נָא
 ,טרהוק ןיא ןיירא דלַאב ןעהעג "סעקינטעלַאנ, יז : טעלגעגסיוא
 ןערעװ ,עגרָאטַאק רעד ןופ ןעטיז ןוא םיגחנמ יד רעציא-ןעמהעג
 יד ןעמ טרעה טלָאמעד ןוא ,"קינעראק, ןעדעי ןופ ?רעטֿכע, ךָאנ
 :גירק א תעשּב רָאנ ?קיגטעלַאג, ןוא ?קינעראק, רעטרעװ

 קָאטסָאװידאלװ ןיא ךיא טקה ,ןילאפע0 ןוֿפ גידנערחַאפקעװַא ךיש (* =

 -אטע יד רעּביא העיס:-סֿפצ עגידרעהירֿפ יד 18 ,ןעגנוטײצ יד ןיא טנעיוללג

 ,ןאהראפ זיא יז ראו ,ןעטרָאד ןהאבנעויא רעד ךרוד ןעטיברעפ טציא טרעװ ןעכ

 יד רַהֿפ טתהערֿפעג ךיז ןעצרַאה ןעצנַאג ןוֿפ ןוא טנעילעגרעביא סָאד בָאה ךיא

 ירעֿפ רעד רַאֿפ קנַאד ַא ןעגָאז ןעלעװ ןעשנעמ ליֿפיװ .?רעדייל , עכילקילגמוא

 הל ףגיצונגוא עגירעּביא ליֿפיװ .תעיסנ רערעווש רעגיוטדדעד ןוֿפ גנורעטפיײל

 בָא ןעגעז טָאװ ,ןעכאא עכילקערש  ליֿפיװ .,ןערָאװעג ןעפַאשעגּבָא ןענעז ןעד

 -לוװ ,טליקכילקריו סיוא ןערעװ ןעלעװ ,ןעפאטע עגיזַאדיד ףיוא ןעי רָאװְעג ןָאװטענ

 "לומ ןוֿפ .ןערעװ טעװעטַארעגבק ךילבעטשכוצ ןעלעװ סגעבעל עכילשנעמ ליפ

 =ליד ןעװעג ןענעז סבױװַא סָאװ ,ןהעז רתיא סע ןעננולהעצרעד עגידרעטייװ עג

 ם'ניא טליּפשעג ןעגָאה י+ לָאר עֿכלקערש רַאֿפ סָאװ ןוא ןעפַאטע עגיָאד

 ,טעקיגשורָאטַאק ךס ַא ןוֿפ ןעבעל
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 .עױַאקַארַאמ ,וטסדער ןעמעװ טימ !ןעטרָאד גייווש וד--
 !ופט ? רעװ וד רעּבָא .קיגערַאק רעטכע':ַא ,תוחּפל ,ךָאד ןיִּב ךיא
 1 קינטעלַאג א ,עטָאלב א

 :סעטסַאק ריפ ןיא טלייטעגנייא זיא עגרַאטַאק יד
 ,טענַאװיא (}
 ,סעּפַארכ (2
 ןוא סרעליּפשנעטרַאק (3
 ?עקנַאּפש , עגיד'לזמ-םילש, (4
 רעד ןופ עיטַארקָאמעד יד ןוא עיטַארקַאטסירַא יד זיא סָאד

 ענעפרָאװעג רעטנוא יד ןוא ןעטַאלק ערעכעה ערהיא ,עגרָאטַאק
 ,טכעגק יד ןוִא תוררש יד ,ןעטכיש

 רשי

 .סעגארויא יד

 ןופ שטייּפ יד ,הּכמ יד ,הרצ ירד זיא סָאד--?סענַאװיא, יד

 ,סענַאריט ערהיא ,ןעטַאּפסעד ערהיא ,,עגרָאטַאק רעזנוא

 -נוא ,ץיּמש רעטנוא ןערָאװעג ןעריוּבעג זיא 'ןַאװיא, רעד

 דנַאה רעד ךרוד ןוא ןעמוקעּב ןעמָאנ ַא רע טָאה טונק ן'ררעט

 ,"ןַאװיא לעטיט םוצ ןעגנַאגרעד ןילּת ןופ
 ןיא ןעמוקעג ךָאנ זיא רע .ּפיט רעשירָאטסיה ַא זיא סָאד

 זיא ערעיײז עטכישעג ע'תמא יד סָאװ .,ןעטייצ עֿכילקערש .ענעי

 סנעקור יד ףיוא ןערָאװעג טנעכיײצעגנָא "ןעֿכירטש עטסעפ , ךרוד
 -רָאטַאק ןופ זיוה-רעניגרעד םעד ןיא ןעדילַאװניא-םינקז יד ןופ

 ,סעקינשז
 -עדליגזַאר, יד ןיא ערַאק ףיוא ןערָאװעג ןעריוּבעג זיא רע
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 ךױא טציא ךָאנ טלחעצרעד ןעמ עכללװ ןעגעװ ,"ןעטייצ רעוועי

 | ,(יקערש טימ
 טמוקעב ןעמ ואװ ,ןעדמאז יד ןעבעג ןיא טלָאטעד

 ַא טימ "עקליּבאק, 8 טיירג ןענטטשעג גידנעטש ,דלָאג סױרַא

 -רעדנוה ןעבעגעג טלָאמעד ןעמ טָאה רעטיר טימ ץימש ,ןילּת
 ,ןעשנעמ םעד טסיײה סָאד ,"טייז ןייא ףיוא , זיולּב ןוא ןייוורעט

 ,ץימש טרעדגוח וצ ,ןעגַאז ריממל ,ןערָאװעג טּפשמ'רעפ זיא סָאװ
 יא ךָאנרעד ,טייז ןייא ןיא ןעטָאשעגגײרַא ייז ןילת רעד טָאה
 ראג ןעכעגעג ןוא טײז רעטייװע רעד וצ ןעגנאגעגרעביא רע

 ךןעננַאגעג טשינ ןוּבשח ןיא ןענעז עטצַעל יד ןוא ץימש טרעדנוה

 טאה ןעסימשעג ,םענייא רַאֿפ טנעכערעג ךיז ןעּבָאה ץימש ייווצ
 ןעמ .ה ,ד .סעילטַאק, יד טימ ראג ,ץיּפש ןטימ טשיג ךקמ
 טלטבמיצעג ןוא טײז רעניד רעד רָאֿפ סור םעד מינג טאה

 -עב ןױש ךיז טגעלפ ץימש ןעטשרע םעד יב ,רעבָארג רעד טימ

 ץלָאװ ךעלקיטש ןוא ןעֿפערּב ךיז ןעגעלפ רעטיר יד ,טולב עניו

 .ץבעגעגרָאפ יד .ה ,ד ,ןעקָארוא , יד ,בייל ןיא ןיירפ ןענלמ
 רעמָאט ןוא ,סױרג הנושמ ןייז טגעלפ גָאט ן'רַאפ סיפרא ע

 -עפ רדלֲאּכ ןעמ טגעלפ ,ןעצנַאגניא טפַאמעג טשינ ײז ןעמ טָ
 .ןערעװ ס

 רעד רָאֿפ ןוא ,דלוש א ןעװעג דלוש ערעי זיא טל
 יזדַאג םעד ןעגעג הריתס רעטסנעלק רעד רַאֿפ ,החעה רע סע יק

 טגעלפ ,קינשורָאטַאק א ןעװעג ןײלַא לעסא יא סָאװ ,טטטַאר
 ,ןעלוטצעה ךילקערש ךיז ךעמ

 ףיפ ן'רעטנוא ןיא טייצ רעכילקערש רעד ,ןיא טא ןוא
 ףיוא ןערָאװעג ןעריּבעג ןעטונק ןוא ?ס?ילמָאק, ,רעטײר  ןופ
 | | יי א, רעד טלעװ טסעג

 ףעגינימרעט-גנַאל א ןוא רעקַאהּפָאק רעני .קערש ַא ןיילא
 ןוא ןערילרעפ ֹוצ סָאװ טשינ רהעמ ןיוש טָאה טָאװ ,קינשורַאטַאק

 ,ץגרָאטַאק רעד ןוֿפ קיגלַאשטַאנ-עמרוט  רעגילָאמַא'גָא --- וועלעדליגזאד 0

 ,"ןיוה ןעטלוט, (טיק :טהעיָאטסָאד) } 2 עּֿפָאפע רעד רצ טנהָאנ ןיא טייצ ַײז
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 ,רענעגָאלשרעד רעד רַאפ ןעריטסעטָארּפ רֶע טגעלפ ,ןעּפָאה וב
 -עטָארּפ טגעלפ רֶע .עגרָאטַאק רעטקיטשרעד ןוא רעטעשטומרעפ
 ןעגעג ןעריטסעטָארּפ טגעלפ רע !גידהזעה ןוא טסיירד ןעריטס
 -וא, ערעװש יד ןעגעג ,ןעפָארטש עֿפילצעזעגנוא יד ןעגעג :ץלַא
 -טרוק עשרעדניק עשימָאק ענעי ןוא ןעוײּפש עטכעלש ,' ןעקָאר
 -גוא ןעטנַאטסערַא יד ןערעװ ןעּבעגעגסױרַא ןעגעלפ סָאװ ,ךעלעק
 ,"רעטסומ ןעֿכילצעזעג ןטױל רעדיילק , ןופ םרָאפ רעד רעט

 ןוא טװטסלַאשטַאנ רַאפ ןעגיושעג טשינ טָאה ''ַאװיא
 ,גיד'הועה ,גיטומ טריטסעטָארּפ טירט ןוא טירש ןעדעי ףיוא

 וע ,דנֲאװ רעד ֹוצ טדימשעגוצ "סענַאװיא, יד ןעמ טָאה
 -עג ןוא ,ןעטייק-סיפ ןוא -דנעה ןיא טדימשרעפ ,עקשטַאט רעד
 יִד ןעגעלפ ץימש-טונק .סנעמיר ןוא .סעילמָאק, טימ ןעסימש
 טָאה ץימש-רעטיר ןוא דנעזיוטייווצ ַא רעּביא ןעגירק ?'סענַאװיא,
 ,טלהעצעג טשינרָאג ןיוש ןעמ

 -עגרַאפ ךיז טימ ?סענַאװיא, יד ןעבָאה טייצ רענעי ןיא
 ןעװעג זיא 'ןַאװיא; רעד ,"ןעדרָא ןעֿבילרעטיר, ןימ ַא טלעטש
 .םיוקמ סע טעװ ,סע טסיײה--טגָאזעג ,"טרָאװ ןופ שנעמ ַא,

 י ,ןערעוו
 -םורד יד יא זיא סָאװ ,יקסלוזַאּפ "ןַאװיא, רעטלַא רעד

 ןיא טָאה ,סעדנַאּב- .םינלוג ןופ ןַאמַאטַאנא ןעוועג לָאמַא טדעטש

 -אמס םעד ןענע'גרח'רעד טעװ רע זַא ,טרָאװ ַא ןעּבעגעג ןָאסרעֿכ
 יא םעדֿפָאנ .טגידילעּב םהיא טָאה רעכלעװ ,ףליהעג-לעט רט

 םהיא ןעמ טָאה םורָא ײװצ רהָאי ַא ןיא ,ןַעּפָאלטנַא יקסלוזַאּפ
 רוט ןיא ןַאסרעכ ןייק קירוצ ןעמוקעג יא רע זַא ןוא ,טּפַאכעג
 --םֹורֲא רהָאי ייװצ ןיא--טרָאװ ןעטלַאהעג יקַאט רע טָאה ,עמ
 ,טע'גרה'רעד ןוא

 -יא, יד רַאפ המיא ןוא קערש ןעפורעגסױרַא טָאה סָאד
 ."סענַאװ

 תףױא גיהעפ ןעװעג ןענעז סָאװ ,ןעט שנעמ עגױָאדיד רַאפ

 ךוא סעלעטַאריזדַאנ ןוא סעלעטירטָאמס ןעקָארשעג ךיז ןעּבָאה ,ץלַא
 .יאדוא עגרָאטַאק יד
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 : .רעביר

 ,ןעגױא יד ןיא ןעמעלַא רנפ ,ןעפָא טָאה "ןַאװיא, רעד
 ךיז טָאה רענעי סָאװ ,עטצעל סטד קינשזרַאטאק םייּב ןעמונעגוצ
 -יא יד ףױא ,ָאד יקַאט ןוא ,טפַאשעגנייא עצַארּפ רערעווש טימ
 -סיֹוא ,ןעליפשרעפ ,ןע'רוכש'רעפ סע רע טגעלפ ,תיפח-לעב ןופ ןעג

 ןעגָטז טרָאטעג טשינ טרָאװ ַא םהיא טָאה ןעמ ןוא ןעגנערּב
 ,עניװַא ןוא עניֹזַא רהיא ,ךייא רַאֿפ לעװ ךיא  ?סָאװ--

 ךרַאפ ןעװענַאש טשינ טול ענעגייא סָאד ,בײל ענעגייא סָאד

 ..רתיא ןוא ,ןעקערש טשינ ךיז לעקירטש
 57 םהיא טָאה ,ןָאװטעג טשינ טָאה 'ןאויא) רעד סָאװ

 ןעלהטלעב יז טגעלפ לָאמלײט .,ןצצישעב טווכעג עגרָאלַאק

 ןרעדגא'גַא טָעה ןעמ ףױא ,ןעטייז ענעגיא יד טימ רַאטרעד
 ןעגיװש טוומעג רענעי טָאה ,אטח ַא ?טנַאװיא, רַאפ ןעסימשעג

 -  !ףייא רַאפ ךיא רייל רַאפרעד--

 ײמָאק רעדנוזעּב ַא ןיא ןעטלאהעג ךיז ןעּבָאה ?סענַאװיא , יד
 עטצגערגעבנוא ןעװעג ןענעז ןוא רעדנַאגײיא טצישעב ,עינַאּפ
 טימ טעוװע תיבה-לעב עג ןעבָאה יז .עגרַָאטאק רעד ןופ רעשרעה
 רעטכיר ,רעבעגצעזעג ןעװעג ןענעז ,טױט ןוא ןעבעל סמענעי
 --ןעוועג-קספ-םייקמ ןוא ןיד-קסט ַא ןעגָארטעגסױרַא ,םינילת ןוא
 / ,ןעדייר וצ טרָאװ א ןהָא ןוא טיוט ףיוא לָאמליײט

 -=יײצ ענעי ןעגעװ ?הישעמ עכילקערש עגילהעצנוא יד ןופ
 ןיא ?ףָארטשטױט), רעד ןעגעװ םויח-דע ךָאנ ןעמ טלהעצרעד ןעט

 ,קסמָא ןיא עמרוט רעד
 ףעּבָא ,ןעֿפױלטנַא וצ ןעסָאלשעּב ןעכבאה סענאװיא ליווצ

 קרַאטש יײז ןעמ טָאה ןעפױלטנַא ן'רַאפ עמַאס טעמּכ ,גנולצולּפ
 יד טקרַאטשרעּפ ןוא ןעטיײק-סיפ ןוא -דנעה ןיא טדימשעגרעביא
 ןעפילטנא טנַאקעג טשינ ןיוש ןעּבָאה ייז ,ךַאװ

 עמרוט רעד ןיא ?סענַאװיא, יד ןעּבָאה טייצ םישדח ייווצ
 ,גנושרָאפסױא ענעגרָאברעֿפ ַא טרהיפעג קסמָא ןיא

 {ץרסמ טנַאקעג סע טָאװ רעװ -
 ךוא ,טנַאטסערַא'נַא ףיֹוא רשח ַא ןעלַאפעג ויא ףוסל ןוא
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 ןעמ טָאה ,ןעוװעג-דשוח טשינרָאג טָאה רע ןעװ ,טייצ רעד ןיא
 -ימע ן'רסמ רַאפ םורָאװ ,טיוש םוצ ,ךילריטַאנ ,טּפשמ'רעפ טהיא
 ןייק ןופ טשינ עגרָאטַאק יד סײװ ,ןעפױלטנַא ליװ סָאװ ,ןעצ
 | ,טּפשמ רעדנַא

 -טױרַא ,טײּברַאעג ליטש ?סענַאװיא יד ןעּבַָאװה טכענ ייווצ
 ,סערַאגנ יד רעטנוא ;דנַאװ רעד ייּב רעטערב עֿכילטע ןעמונעג
 ןעמ טָאה טֿפָאנ רעטירד רעד ףיױא ןוא בורג ַא ןעבארגעגסױא
 ,לימ סָאד םהיא טקַאהרעּפ ,טנַאטסערַא ן'פיוא ןעפרָאװעג ךיז

 ,ןעגידעּבעל ַא ןעּבָארגעּב ןוא ןיירַא ּבורג ןיא ןעפרָאװעגנײרַא
 ,ןעגיושעג ןוא ןטרעד טסואװעג טָאה עמרוט עצנַאג יד

 | ,ןעדיירוצסיוא טרָאװ א טַאהעג-ארומ טָאה
 -נַא טלעפ סע  טּפַאֿכעג ךיז טָאה ָאװטסלַאשטַאנ זַא

 טומעג ךיז טָאה רע זַא ,ןעועג-רעשמ יז טָאה ,טנַאטסערַא
 -יהט יד טנעפעעג טָאה ןעמ ןעװ ,ןעפױלטנַא ןוא ןעהערדסיורא
 .,גנופורסיוא-ןעמָאנ רעד ייּב הירפרעדניא ןער

 -רעביא טָאה ןעמ תעשּב ,םורָא רהָאי ַא ןיא טשרע ןוא
 ןיא ףיט ,דנַאװ רעד ייּב ןעמ טָאה ,עמרוט רעקטמָא יד טיוצעג
 ןעטייק ןיא טעלעקס א ןענופעג ,ןישרַא ןעּבלַאה ַא ייב דרע רעד

 י"ז טָאה רעניק ,ןענופעג טשינ ןעמ טָאה רעכערּברעפ יד -
 -טױא ייז טגעװרעד טשינ ךיז טָאװ רענייק .ןעבעגעגסױא טשינ
 | | - ,ןעבעגוצ

 -ַאק רעד ןופ טסייג רעוייפ רעד זיא סָאד--"ןַאװיא, רעד
 | | ,עגרָאט

 .ערַא יד ןעשיװצ ןעּבױהעגפיא רע טָאה ןעטנוּב ליפיוו

 עניזָאדיד רַאפ טלהָאצעװ ךיז ןעבאה ןעשנעמ ליפיו ,ןעטנַאטס
 גירנעטש ןעגַעז "סענַאװיא, יד רעכָא !טלהָאצעּב יװ ןוא ,ןעטנוּב
 -עּב גיונעטש טָאה יײז לייוװ ,רעסָאװ ןופ ןעקורט ןעגנַאגעגסױרַא
 ,עגרָאטַאק יד טציש

 רעטלַא רעטוג רעד ןופ, "?סענַאװיא, יד ןענעז ױזַא טָא
 | טייצ

 -רע ןופ ,לָאמַא טימ ןעדיישרעטנוא רהיא טעװ ןַאװיא'נַא

 .עמ"רהט ןיא ןעמוקניירַא רָאנ טעװ רהיא יװ דלַאּב ,קוק ןעטש
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 ,רעױא ן'פיוא טגיופרעפ ,שירעגנוילוא זיא לעטיה סָאד
 רעד ,רענלאק ןעטהיינעגסיוא ?ןעטדימשעג, ַא טימ זיא דמעה סָאד
 טגנעה רע סָאװ םױק--טַאלַאֿפ רעד ,טעיליּפשעגּבָא זיא טָאלשוצ
 - .סענעשעק יד ןיא גידנעטש דנעה יד ,ןעלסקַא יד ףיוא-

 ַא--ןָאט רעד ,ךילפיירגגָא ,גיד'הזעה גיד 'הפצוח--קוק רעד
 ,רע'סואמ ַא ,רעבַארג ַא ,רעגיד הזעה

 א ןעצימע ןָאהט סיּפע ליװ שגעמ רעד זא ,טהעז ןעמ

 | ,הער
 ףעגינימרעטגנַאל ןוא רעקַאהּפַאק רענעגייא רעד ןיא סָאד

 טעלעטירטָאמס יד ןוא ,ץלַא ףיוא גיהעפ זיא סָאװ ,קיגשזרָאטַאק
 טימ וליפא ןעליװ ייז, :ןעדיימוצסיוא ייז גידנעטש ךיז ןשרַאטס
 .ֿפערא טימ ןעדייר רָאנ ליװ ךיא--ןעדייר טשיג םיגלּכ עניװַא

 -מעד , הילוצ--ןייז טשינ ןעטרָאד לָאז טע יװ רעבָא ."ןעשנעמ ןעטי

 ףבד לֹּכ ?סענַאװיא, יד ןעוהט "ןעדייר ןעלעװ טשינ ןעגדָאד
 -גאפש, רעגידֿפעבעג רעד לייװ ,גנופארטשעב םוש ַא ןהָא רוסא
 ,ןעננאגעגּבא טשינ טָאלג לָאמנײק סע טלָאװ "עק

 שטייּב עּבלעזיד ,קילגמוא ענעגייא סָאד זיא "ןַאװיא , רעד
 סעטוג ,סעֿכילרהע ןַאהרַאּפ ךָאנ ןיא סָאװ ,םעד םעלַא רַאּפ
 | / -צגרָאטַאק רעד ןיא סעגידנעטשנָא ןוא-

  ןעדעי ןופ דנייפ עטסניימעג ןוא עטסגרע יד ןעגעז סָאד
 .ֿבילגעמרעפ, רעֿבילרהע רעדעי ןופ ,קינשזרָאטַאק ןןעמַאזרָאּפש
 : ,טייק)

 --ןעדנעטשמוא יד טיול--ןעמהענוצ ןיוש טעװ !?ןָאװיא, רעד
 טושפ טעװ רע רעדָא ,דייהרעטלעטשרעפ רעדָא ןעפָא רעדָא
 ןעמוקעב זיא סָאװ ,עקיפָאק עדעי טנַאטסערַא םייּב ןענע'בנג'וצ
 ,עצַארּפ רעטסרעװש רעד ךרוד ןערָאװעג

 ערעסעּב יד טימ ןעמַאװצ ,ךיז ןעטייב ןעטייצ יד רעָא
 יד רַאפ ןעטייצ ערעטיב ןָא ןעמוק עגרָאטַאק רעד רַאפ ןעטייצ
 ,?סענַאװיא

 -עּב עֿכילקערש עגיזאדיד ָאטשינ רהעמ ןיוש ןענעז טציא
 ןופ ןיורק יד ּבָארַא-טלַאּפ "סענַאװיא, יד ןופ ןוא ,ןעגנופָארטש
 יד ןיא ץײר םעד ייז ןערילרעפ ןייווכעלסיּב ,יירעריטרעמ רעייז
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 .-ארימ עכילקערש רעייז טע'ססוג סע .עגרָאטַאק רעד ןופ ןעגיוא

 ,סיוא-ןעּברַאטש "סענַאװיא , יד ,טֿפַאמ עשינ
 =9גרָאטַאק רעד זיא סע רענַאמוה סָאװ ,רעכייוו סָאװ ןוא

 גנוקריו עֿכילקערש יד טרעװ רענעלק ,רעגינעו ץלַא ,םישזער
 .עגרָאטַאק רעד ףיוא ''סענַאװיא ,, יד ןופ

 .ָאװ טימ טשרע ןוא !ייז טגידיילעּב ''עקנַאּפש , יד וליפא
 רעד ןופ "סענַאװיא, יד ןעּבָאה קירוצ רהָאי עכילטע ערעס
 : .ןילַאֿכַאס ץנַאג ףיוא ט'מש'עג עמרוט רעקסװָארדנַאסקעלַא

 .-ירמָאמס יד ואװ ,ןעטרָאד ךָאנ ךיז ןעטלַאה טענַאװיא יד
 ""ןַאװיא, רעד ךָאנ טָאה טרָאד .ףָאוטשּבײל ןענעקרענָא סעלעט
 .ןעטייצ רעװעיעדליגזַאר יד ןיא יװ ,ַאזַא טשינ טייוו םגה ,ץייר ַא

 .קרַאטש ןענעז "סענַאװיא,, יד ןופ גנוטיידעּבב יד ןוא טֿכַאמ יד
 :טרּפ םעד ןיא ,ןעטנוּב-ערעלָאֿכ ,,.יד ןופ ןערָאװעג ןעסירעגרעטנורַא
 -ָאמטַא רעד ןיא .גנורעטפיײלרעפ ַא טֿכַארּבעג קילגנוא סָאד טָאה

 טסימ ןופ ערעפסָאמטַא רעגיזָאדרעד ןיא ,עמרוט רעד ןופ ערעפס
 יד ,טפול עגייר םָארטש ַא ןעסירעגניירַא ךיז טָאה ,טולּב ןוא
 ןעשנעמ טימ ןערָאװעג טליפעגנַא ןענעז סעמרוט עשינילַאכַאס
 ..עגרָטטַאק רעד ףױא טכַארּבעג ייז טָאה קילגמוא'נַא זיולּב סָאװ
 .,רַאפרעד זיולּב םישעמ עכילקערש ןעגנַאגעּב ןענעז סָאװ ,ןעשנעמ
 ןעגָאה סָאװ ,ןעשנעמ .קערש ַא טּפַאֿכעגמורַא טָאה ןײלַא ייז לייוו
 .-יונוא ,ערעטסניפ ןעשנעמ .ןעוהט ייז סָאװ ,ןענַאטשרעּפ טשינ
 'טָא ,שעשירעכערּברעפ ןייק טשינ רעּבָא ,עֿכילקילגנוא ,עגידנעס
 ךיז ןעּבָאה ןעשנעמ עמַאזסטיײּברַא ןוא עֿבילטנערָא ,עשירפ יד
 ,םיגהנמ ןוא ןעװַאטסוא ,ןעצעזעג יד ןעּבעגרעטנוא טלָאװעג טשינ
 "װ יױזַא ןֹוא .ןעטידנַאב ןךרוד ןעוועג טײברַאעגסױא ןענעז סָאװ
 ןעלעטשגעגעג טנָאקעג ךיז ייז ןעּבָאה ,ךס ַא ןעװעג ןענעז יז

 ןענגעז ,ןעטנוּב:ערעלָאֿ יד רַאפ ןערָאװעג טקישרעֿפ ןעגעז סָאװ ,עלַא יד( *

 יכָעד ןיא טצעזעב ךיז יז ןעּבָאה ,עגרָאטַאק טָאטשנָא ןוא ,ןערָאװעג טגידטנושפ

 :עינָאלָאש



 ט3 .ןילצֿפַא =

 ײַאק ףיוא טפַארק עטכע יד ייז ןעזיוװעגסיורא ןוא ?סענַאװיא, יד

 העדיװ ,"עקנַאּפש, עטע'לוג'עב עמירָא יד ,ןעטסיופ יד -.עגרָאט

 -רעד טָאה ,סיפ יד רעטנוא ?סענַאװיא, יד גידנעטש טגיל סָאװ
 םעד ןעביהעגפױא טָאה יז .רבח א ןוא דניירפ א ייז ןיא טלהיפ
 -ַאויא, יד ןוא ,עגעמוקעג-יינ יד .טמ טגינייארעפ ךיז ןוא ּפָאק
 יא ךַאז יד .עסַאמ עסױרג ַא ךיז ןעגעג טַאהעג ןעּבָאה "סענ
 ןעגָארקעג ןעּבָאה ?סענַאװיא, עכילטע זַא ,טײװ יװַא ןעגנַאגרעד
 יד ןעגָאלש רָאג לָאז ןעמ וא .טױט םוצ יב טעמּכ ןטנַאלשעג

 -ףעפ טשינ לָאמגײק רָאג זיא סָאװ ,ךַאז אזא זיא סָאד--"טענַאװיא,
 טָטה ץלַא סָאד .עגרַאטַאק רעד ןופ עטכישעג רעד ןיא ןעפָאל
 " טענַאװיא, יד ןופ טעטירָאטױא יד ןעסירעגרעטנורא ךילקערש

 "סעגַאװיא, יד רַאפ ּפַאלק רעטסקרַאטש עמַאס רעד רעּכָא

 ןיא ויא טלָאמעד ,ףָארטשּבײל ןופ ;גורעטֿפיײלרעפ יד ןעוועג ןיא

 -ע"יטרעמ ןופ ץייר רעד ייז ןופ ןעלַאפעגּבָארַא סָאמ רעשביה
 קיגעזרַאטַאק ַא יי וצ-.טמחענ "'ןאוויא, רעד זַא ,טצי ךוא ,יי
 :ןענָאז טשיג ןױש רע ןָאק ,עטצעק סטד

 ?םײל ןוא טולּב ןיימ טימ רַאפרעד טשינ ןעד ךיא לחָאצ-
 ,טגָאועג ןיוש ּבָאה ךיא יװ ,ךָאנ ךיז ןעטלאה סענאװיא יי

 סרערנװעב ןעבָאה סע?עטירטַאמס יד ואװ ,םעמרוס טנעי ןע

 ,ףארטשפייל םיל
 טשיג ןוש יז ןעּבָאה סעמרוט עגיזָאדיד ןיא ןלימא ר

 "הע ,טכַאנרַאפ ַא ןיא לָאמלײט ,לָאמַא סָאװ ,טפאמ ענעגייא יד

 -עה רהיא טעװ ,עמרוט-ןעטייק רעד ןופ לעקניוװג וע ןיא ואו-ץענ
 ןענָאמרעד ,םענייאניא טלעמַאועגפױמוצ ,"סעגָאװיא, יד יװ ,ןער
 ךענעז ?סענַאװיא, יד תעשּפ ,ןעטייצ ענעגנאגרעפ עטלא עטוג יד

 ןעוועג זיא םלוע רעד ןוא ןעטנַאטסערַא יד ריב 2ולחה ןעװעג

 = תיבה-לעג רעייז ןופ ןוא םישעמ עשידלעה ערעיײז ןופ לעפתנ
 | .עגרָאט;ק רעד רעּביא ןעוו

 ,גנַאלק רעשיגעלשיּפָא ךיז טרעה תוישעמ עגיזטדיד ןיא רעּבָא
 ןוש טעװ סָאװ ,טײצ רענָעי ךָאנ שינעקנעּב א ךיז טריּפש סע

 | ,קירוצ רחעמ ןעמוק טשינ
 וטסטװ גנולעטש טבידרעהירפ "פ ,ס5חמ ענידרעהירפ יד



 ,0טיװצשָארָאד בא יי

 / ,ןרהעקקירוצ טשינ ןיוש
 ןענעז ,ןערייל ןיפ ןעטַארקָאטסירַא יד טָא ,"סענַאװיא , יד |

 ןוא סקילמָאק ,טונק ןופ ףייפ ן'רעטנוא ןערָאװעג ןעריובעג

 ףעֿברַא: קעװַא ךוא ייז ןעלעװ עגיױָאדיד טימ ןעמַאזוצ ,רעטיר

 עו : די רעשיזייהמ לי

 ,םעּפָא 3

 ,עגרָאטַטק רעד ןּופ הגרדמ עטייווצ יד זיא סָאד--?'סעטָארֿפ,
 טָאה ףיורעד רעּבָא ,"טענַאװיא , ןערעוו טלָאװעג ןעּבָאה יז

 וליפא טפרַאדעּב ייז ןעּבָאה תונדחפ רעייז טול .טומ טלעפעג יז
 יד טשינ טוָאלרעד סָאד, רעּבָא ,עקנַאּפש, רעד וצ ןרעהעג
 : ",עבילנטעגיוא

 ןעסעומש גנַאל לָאז ןעמ ,טרעװ טשינ ןענעז "סעטָארכ, יד
 טימ ןעּפַאלק סָאװ ,ןעגנוי ענעגייא יד ןענעז סָאד .ייז ןענעװ
 טה יַצג עמרוט ןיא זַא ,"ןעדָאכס,-ףרָאד יד ףיױא רעגניצ יד
 ,ןע .ט ,ןעיירש ,סיוארָאפ ?סעּפָארֿכ , יד גידנעטש ןעֿכירק ,טיּפע
 -יא טיירג ייז ןענעז גנוצ רעד טימ ;ןעמעלַא ןופ רהעמ ןעדייר
 סע ןוא ןָאה ט וצ טמּוק סע תעשּב רעּבָא ,טלעװ ַא ןרהעקוצרעּב
 יז ןיא ןענורטנַא ףכיּת יז ןערעװ ,ָאװטסלַאשטַאנ ךיז טזייוו
 | .ןעהייר עטשרעטניה

 עמרוש יד ךיז טפרַאװ--?רעגײא לזמ-םילש ,סָאװ ,ונ--/ !
 טימ דלעה ַא רָאנ טויב--.שינעהעשעג רעד ךָאנ "ּפָארֿכ, ן'פיוא
 - | .!םלענ וטסרעװ ;ףרַאד ןעמ זַא רעּבָא ,גנוצ רעד

 רמֹפ ּפָאק ןיימ ןעגעל לָאז רענייא ךיא ? רהיא טליװ סָאװ
 ,ךױא ךיא גייוש ,ןעגייוש עלַא זַא !ןןעמעלַא

 סָאװרַאפ ,חמ א ןעלמוטרעפ וצ ןָא-טּבױוה ?ּפָארכ, רעד ןוא |
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 ; (ןערעה טשיג לָאז ָאװטסלַאשטַאנ ,ךילריטַאג) ןעיירש ןייא ןיא טעּפָארכ יז ןעטלַאה--דגוזעג ןייז רעגעי ךיז געמ ,לָאטיּפש ןיא ןָא טשינ ןעצימע ןעמ טמװעג ,טגידרעפ סע טָאה רענעי םגח ,רעצרַפק ןיא ןירַא ןעטימע ןעמ סעעו ,ערעװש ןייק טשיג ולימא ,טייג .ױא טױרַא ןעשנעמ 8 ןעמ טיג ..טגערעגפירא יז ןְערָעו ץלַא ןוֿפ ,ביד'רשוי טשינ ןוא גיטכיר טשינ ,"ךילצעזעג טשינ ןיא ץלַא זַא ףעטלַאה ייז ,עיצױאּפָא רעד ןיא יז ןעבעז גידנעטש .גיסניר רַאפ ןענעקרענה ןעלָאז יז סָאװ ,גנוגדרָטרעפ אזא אטשינ ,ץלַא ףױא "ןעפָארֿכ, יז :עיסעּפָארּפ רעד טריזירעטקַאראֿפ טרעו טימרעד ןוא ,ןעּפָארֿפ טרָאװ ןופ טמַאטש רש  ,רעגיד'קווח א סָאװטע ןיא ּפָארֿכ ןעמָאנ רעד "ןןעזיװ ןיש יד רע טעװ ,סגיװא סיפע ןהעשעג לָאמַאכַאג טעוו טע זַא ,ראפרעד רעגא , ,ןטמוקעג ןיא ַאװטסלַאששינ זוטשּב ,ןערָאװעג טמוטשרעפ זיא רע
 | | { גיד רשוי טשיג--
 סעװַא סנעטייצעב ןעגעז ?סעּפָארפ, יד ןוא עיצרַאּפ יד ןעמוק -ץּב ,רימּת יװ ,טָאה ?עקנַאּפש , יד ,טולּב ןוא ביל ן'טימ ןעל .הָאצעּב טפרַאדעּב ךֿפנרעד ךיז טָאה "עקנַאּפש, עזָאלּפליה עגדיב יד עכלעװ רַאפ ,ןעכַאז עגיױזַא וצ טעצעהעגפיוא ?סעּפָארֿפ , יד ןעבנה לָאמ ןייא טשינ ןוא ,"ףיוא-ןעצעה , יז ,ןעשינעהעשעג-עמרוט יד ףיוא גנוקריוו טסיוועג ַא--טגערעגפיוא קרַאטש זיא עמרוט יד ןעוו --"סעטָאר, יד לָאמליײט ןעּבָאה םעד ףילוצ !סענורטס עגיזָאד 7 ףיוא ןעליפש ןענָאק יי יװ יא רערעהוצ ערעייז ןוֿפ סעג .ףרטס עכַאװש ןוא עקנַארק יד ןעגָאק "יז יװ ,עירָאטידיױא רעייז נעכייצעגסיוא ןענָאק יז יװ ,טיופדנואועג ךיז ןוא סערעטניה םױרג םומ טרעהעג ןײלַא יד בָאֹה ךיא ,ןערָאטַארַא עגיד'השק .שיב ץנַאג ןעהרַאפ ןענעז ?סעּפָארֿפ , יד ןעשיווצ ,סעקיגשזרפט -טק יד יב בושה רהעז ןיא טייקגיהעפ ץניזָאדיד .קלָטט ט'מ א שוג טרער ץימע ןעװ ןערעה רצ ביל עגרָאסַאק 7 ןאה טָאה וצרעד .גנָאפרע סיורג ףעלמוט יז ןעּבָאה ,ןעדירפוצ טשינ ןיא םלוש רעד ראו ,טרָאד .רחעז .סע טלטסעג ,טייקגעדירפוצנוא רעד טימ רָאְב טמעטָּא ןוא טפעל סָאװ ,עגרָאטַאק רעד
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 שש טירעשַארַאד ,8

 | .ןַאלּפ ןעטשרעטניה ץפיוא

 יה .ד ,"סעטָאלג, בור-יּפ.לע ךיוא ןענעז סעּפָארכ, יד

 םענעי רַאפ גירק ַא ןיא ןָא ךיז טמהענ סָאװ ,ןעשנעמ ניווא

 ןעגידייטרעפ וצ יא רעטנוא ךיז ןעמהענ ייז .רחעמ טיג סָאװ ,דצ

 -ּבָא ץימע טָאה ,דלעג יּבַא--טיוט זיּב לָאמליײט--ןעגידלושעּב וצ יא

 -גײרַא ויא ןוא םירגה יד ןעגעג טײּצרַא לעקיטש סואימ ַא ןָאהטעג

 ןענידײטרעע דלעג רַאפ 'סעּפָארֿכ; יד םהיא ןעלעוו ,ןעלַאפעג

 ןע", ימָפ וא ןעיירש ײז ןעלעװ הפיסא-עמרוט רעד ףיוא ןוא

 .רַאפ טשינ טלעװ רעד ףױא רָאג זיא טנַאטסערַא אוַא ךָאנ זַא

 רָאטנוא רע טפיוק ,ןעטייװצ א רעפעפ ןעבעג רעצימע לי ,ןַאה

 .הרצַא םענעי ןָאהטנָא ןױש ןעלעװ ?סעּפָארֿכ, יד ,"סעָארכ, יד

 ינערב ייז ןוא רסמ ַא זיא רענעי ,ָאװטסלַאשטַאנ ט'הפנה רענט

 ןיא ןעדלַאװג ןעכַאמ ןוא זיירק םענעגייא רעייז ןופ תודע ןעג

 הא .גירעהעג יװ ,ןעפָארטשעּב םהיא לָאז ןעמ זַא ,ןיירט לעמיה

 ירעד ןוא ,ןייז-וצ.דשוח ןעצימע טיירג גידנעטש זיא עמרוט יד

 טריקייר ,הריסמ ןיא דשה ַא טלַאפ סט ןעכלעו ףיוא ,רעגינעי

 יעגמוא טסיזמוא ןענעז סָאװ ,סנעּבעל ליפיו ןוא ,ןעּבעל ן'טיומ

 יברעפ ןוא רערעטסניפ ,רעכילקילגמוא רעגיזָאדרעד ךרוד ןעמוק

 יד ןופ ןעסיװעג ן'פיױא ןעלַאפעג ןעטלָאװ ,עגרָאטַאק רעטרעט

 שטָאנ ךיז ןיא טַאהעג ןעטלָאװ ?סעּפָארֿפ, עגיזָאדיד ןעוו ,סעּפַארכ

 | .ןעסיוועג ןופ ןמיט ַא

 גנילחירפ---רהָאי ןיא םיבוט-םימי ייווצ ןעּבַאה סעּפָארכ יד

 .טפרַאװ ןוא ?לוװַאלסָארַאי , ףיש יד טמוק סע תעשב ,טסּברעה ןוא

 ,"לַאּפּבֶא ןעֿבילשנעמ, ןופ ןעטכַארפ עיינ יד ןילַאֿפַאס ףיוא סױרַא

 יד .ענעמוקעג-יינ יד ןעשיװצ סעּפָארכ יד ןעטייּברַא טלַאמעד

 וצרעד ךָאנ ןענעז סָאװ ,טרעדורוצ ןוא טלעמוטוצ ,ענעמוקעג-יינ

 לעדיפ עטשרע יד ןעליּפש סעּפַארכ יד זַא ןעניימ ,שיטקַארּפ טשיג

 .סענַאװיא יד טימ ףיױנוצ רַאגָאז ייז ןעשימ ,עגרָאטַאק ףיוא

 .העג יז ןעלָאז יז ,עּבטמ ַא ןײרַא די ןיא רעכיג יז ןעקור ןוא

 | .ץוש רעייז רעטנוא ןעמ

 ןפױא סעּפָארכ יד ןעבעל טייצ רעכילנהעועג רעד ןיא

 .צישעּבנוא ץזָאלפליה ענדיב יד טָא ,"עקנַאּפש, רעד ןופ ןובשח



 0 ,ןיל ןכַא שי

 ,"ּפָארכ , ןעגיד'הפצוח םעד רַאֿפ טר?טַאלפ עטַאמ-ןעטנַאטערַא עט
 -ָאקרעפ ךָאג ןָאק ר !תוחור דלַא ןיא ןהעג רע לָאז--

 / !{ןהעז טשינ ךעלעדנייב יד טסעװ וד וַא ,עשַאק אזַא ןעכ

 ,דלעג טימ סיוא ךיז טפיוק יז ןוא

 ,רעל ּפשנעטרַאק

 טכױקעג ןוא טפיקרעפ טרעװ ץלַא ואו ,עגרָאטַאק ףיוא
 יריװ ַא ןעֶּבָנַה דלעג טימ שנעמ ַא ןומ ,גיליג רהצז וצרעד ןוא
 | ,גנוק

 ףעסיוא ,טשינרָאג טימ ךיז טמהענרעפ רעליפשנעטרַאק רעד

 -געטרָאק ַא טליּפש ,שלַאפ עלַא ןעליפש ייז ,ליּפשנעטרַאק טימ
 ןיא טרָאּפס ןימ ַא ןיולּב סע ויא ,רעליפשנעטרַאק ַא טימ רעליּפש
 עטשַאטעגרעטנוא יד טשַאט רעניא תעשּב ,רעדנטגייא ןערַאנפָא
 -רָאק ענעי רעגיא-טייב ,קיטשצנוק רעטייווצ רעד טכַאמ ,ןעטרָאק
 לָאז ןעטיהּבָא רעּבָא ,דלעג סָאד טגיל סע עכלעװ רעטנוא ,ןעט

 -שלַאפ ַא טֿכַאמעג ָאד טָאה רע :גנוקרעמעב ַא ןעכַאמ וצ טָאג

 :טױט וצ ןעגָאלש טעװ עמרוש יד !טייק
 !ךַאז ןייד טשינ יא סָאד זַא ,טשינ ךןירק--
 ,יאמר רעטקישעג ַא רָאג ןיא רעליפשנעשרָאק רעד ּביוא

 ."קַאטסַאמ , ןעמָאנ ןעינושח ַא ךָאנ רע טָאה
 ןוא ןעשנעמ ךס א ןענידרעפ רעליפשנעטרָאק םעד םורַא

 ,סנעטשרע ,עמרוט ןיא טרעװ ןעסיורג ַא יקַאט רע טָאה רעבירעד
 "טוגיד רע--טײברַא-עגרָאטַאק ןייז טשינ רעליּפשנעטרַאק רעד טוהט
 תרשמ ַא גידנעטש רע טָאװה ,סנעטײװצ .ןעשגעמ ַא ךיז רַאפ ןָא
 רעד ףױא טרָא ןייז וצ םהיא ןעביױלק סָאװ ,עכילטע לָאמלײט ןוא
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 ףָאנ םהיא רַאפ ןעפױל ,רעגעלעג סָאד םהיא ןעכַאמ ,ערַאנ
 -רעפ רעליּפשנעטרַאק םעד ןופ ,ייט םהיא ןעהירברעפ ןוא גָאטימ
 סָאװ ,םעד ןופ טנעצָארּפ 10 טמוקעּב סָאװ ,ןַאדיַאמ רעד טניד
 ףרעליפשנעטרָאק םעד ןופ .רעליּפש ןופ ףניפ ןוא קנַאּב יד טלַאה
 ,טליּפש ןעמ תעשּב ריהט יד טיה סָאװ ,רמוש רעד ךיוא טנידרעפ
 רעייז ךיוא גנוגעוועב ןיא ןעגנערּב רעליפשנעטרַאק יד ךרוד
 .ףיז ןעוייװ סע תעשּב ,סעקיגטנעצָארּפ יד-- סרעטָאפ יד דלעג
 ךוא ןעטנַאטסערַא ענעמוקעג-ייג רעדָא רעליּפש עשיטקַארּפ טשינ
 -יֹזַא ןיא םורָאװ ,ךיז ייב דלעג גונעג טשינ ןעּבָאה רעליּפש יד
 סָאד .רעכיז ףיא ןעליּפש ןוא קנַאּבַא ייז ןעגעלרעפ ןעלַאפ ענ
 -עּבַא רַאפ םהיא ייּב טָאה סָאװ ןוא טנידרעפ טֿפײל ןיא דלעג
 ,ןײרַא טלעװ רעד ןיא םּתס ,ןיז ױזַא ןעשנעמ ַא ןעּבעג וצ ףערט
 ,סעקיּפָאק ףניפ רעדָא יירד ערעסָאװ ַא

 ּבייל טימ ןיוש טהיא טניד על'איפונּכ עצנַאג סָאד טָא ןוא
 רעדעי ןע םהיא רַאפ ןהעג וצ טײרג ןענעז ייז :ןעּבעל ןוא

 .תוטלחה יד ןרעדנע ןָאק רע .רעטַאװ ןיא ןוא רעייפ ןיא טייצ
 ךעציטשרעטנוא ןעלעו ןעשנעמ ךס ַא--גנולמַאזרעּפ-עמרוט ַא ןופ
 הע :ךַאז ערעטיב ַא זיא םהיא טימ ךיז ןעגירק ,גנוניימ ןייז
 +ומ םהיא וצ .ןעֿכערּב ןעג טעװ ,ןיּב ַא ןעכערב ןעסייה טעוו
 טעװ ,ןעגידעגנעב ןעסייה טעװ רע :ןענע'פנח'רעטנוא ךיז ןעמ
 ןופ ןעסינעג סימעע גידנעטש ןעמ ןָאק וצרעד .ןעגידענגעב ןעמ
 ןעשיװצ לָאר עסיורג ַא ,ךילריטַאנ ,טליּפש סָאװ ,ךַאז ַא ,"םהיא
 | ,םינצגק

 ,רעלעיּפשנעטרָאק עגיזָאדיד ,סיורג לעסיּב ַא ךיז ייז ןעטלַאה
 ,םירבח ענעגייא יד טימ ןעוהט ייז ןוא !יײז טהעג סע תעשּב
 +עֹּבַא טַאהעג ךיא ּבָאה עמיוט ַא רענייא ןיא .ןעליו ייז סָאװ
 ,טגָאיעג ךימ ּבָאה ךיא ןעכלעװ ךָאנ ,רעליּפשנעטרָאק ןעטנַאק
 .ןעגנַאגעג טשינ זיא גנוי םעד .ּפיט ןעטנַאסערעטניא'נַא ךָאנ יװ
 טָאה רעד ןוא ,ןעטנַארפ לָאמעלַא ןענעז רעליּפשנעטרָאק יד
 -'נַא ,רעזייּב ַא םורַא-טהעג .ץנַאלג םעד ןערָאלרעפ ןעצנַאגיא ןיוש
 =רעפ ןעמונעג ןיוש טָאה רע .רעגיד'הרוחש-הרמ ַא ,רעטגערעגפיוא
 טָאה רעגייז םענרעּבליזא .ןעֿכַאז ענעגייא יד וליפא ןעליּפש
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 לנו רעטסכעה רעד יא רעגייז ַא ןוא--טזָאלעגּבָארַא ןיוש רע

 ! טֿבעלש ,עגרָאטַאק ףיוא
 !ןערעװ וטסעװ ןַאגישז א ,רעדורב ,סָאװ = ,ונ--

 ,יברעד טלַאה סע-- |

 דיא ,לעמיה ןיא טָאג--עמרוט ןיא לָאמנייא רעּבָא ךיא םוק

 ףױא טגיל ,לָאמַא טימ טנָאקרעד טשינ ?רע טשינ יצ ,רע סָאד

 .טעװעדנַאמָאק ןוא ןעטרָאגנײװ ןיא ןעטַאט םייּב יװ ,סערַאנ יד

 -אק ענייז ןעליפרעד וצ טױה רעד ןופ ןעכירק "םיתרשמ, יד

 ,ןעזירּפ
 שטיװעיַאלָאקינ יעװטַאמ טנייה טעװ--,רע טיירש-- ,טָאװ--

 ?גָאטימ ןעסע
 אב עכילנהעוועג יד םיתרשמ יד רעטנוא םהיא ןעגָארט

 ,"טדנַאל
 א ןוא קוק א טיג ,שטיװעיַאלָאקיג יעװטַאמ ףיוא ךיז טּביוה

 ,ןיירא עלעסיש ןיא יײּפש

 סע וטסָאה ןעמעװ ,הטוש !ןעסע וצ דניה ןעמ טיג סָאד--

 סָאװ ?ןעסע ןעד שטיװעיַאלָאקינ יעװטַאמ סע טעװ ?;טגנַאלרעד

 ?ןעסע וצ סָאװ ,ָאד ךָאנ זיא
 +וטיורּב ץרַאװש לעקיטש ַא תרשמ רעד רעטנוא םהיא טנַארט

 ?שטיװעיַאלָאקיג יעװטַאמ ,ייט רשפא רהיא טליוו--

 טרעדײלשעגבָארַא סופ ן'טימ טָאה שטיװעיַאלָאקינ יעװטַאמ
 .ערַאג רעד ןופ טיורּב סָאד

 ָאטשיג ! ןשטיװעיַאלָאקינ יעװטַאמ רַאפ ןעסע'נַא סָאד זיא--
 !גנערּב סַאּבלָאק !ּפעק ענרעצליה ,ענרעל ךייא לָאז סע רע

 ,טיורּב סייוו ןוא סַאּבלָאק טכַארּבעג טָאה תרשמ רעד
 ! ָאי סָאד--

 -ָאלדָאּפ רעֶד ןופ ןעּבילקעגפיונוצ טָאה סָאװ ,"תרשמ, רעד

 ןיא טלעכיײמשעג ןױלּב טָאה ,טױרּב ץרַאװש ךעלקיטש יד עג
 | ,טייז ןיימ

 ! על'הרכח ַא טָא--

 ,ןעשנעמ עגירעגנוה ןעציז םורָא ןוא
 םעד ךָאנרעד ךיא גָאז-.,םהיא וטסגנַאלרעד סָאװ ,ונ--
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 ,טיורּב סָאד ןוא ,ןירעד ןעיײּפש לָאז רע ,"עדנַאלַאּב , יד--"תרשמ,
 ,דלעג טָאה רע זַא ,ךָאד טסייוװ, דרע רעד ףיוא ןעפרַאװ סע לָאז רע
 ענָאיזַאק יד ןעסע טשינ ליװ ןוא ןעשינעלעטשנָא רע טֿכַאמ
 ן'טימ סַאּבלָאק יד ןעּבעג טפרַאדָעּב רלַאב םהיא טסָאה .סנעסע
 ,טיורּב ןעסייווי

 -.רעד וליפא תרשמ רעד ךיז טָאה-?רהיא טדער סָאװ--

 .ערפ דלַאּב רֶע טעװ ,סָאװ ,ונ !ןעטיהסיוא טָאג לָאז--. ןעקָארש

 -ערַאנַא טשינ יצ ,טגַאטסערַא נָא ךיא ןיִּב !ךיא ןיּב רעוו ,ןעג;
 טשינ רימ וטסיג סָאװ ָאט !טנַאטסערַא'נַא ,ךיז טכַאד ?טנַאטס
 ךָאנ סָאד ךיא לעװ רשפא ?ָאװ !עיצרָאּפ עשיטנַאטסערַא יד
 סָאװ ,ןעסיװ ,רעניװַא ןוא רענױזַא וד ,וטסנַאק ןענַאװ ןופ ?ןעסע
 סַאּבלָאק ?ןעּבױלקסױא טעװ שטיװעיַאלָאקינ יעװטַאמ רעגולק רעד

 דָארג ךיא ליװ רשפא !רענױזַא ןוא רענױזַא וד ,רֶע טגנערב
 .רָאּפ רענָאױַאק רעד טימ ןענעגונעּב ךיז ןוא ןעגרַאקנייא טנייה
 !טדער רע ןוא !ןעגעמרעפ ןיימ ןעגנערבסיוא רימ וטסליװ ?עיצ
 וטסיג ,ונ !לױמ סָאד ֹוצ טשינ םהיא ךיז טכַאמ העש עצנַאגַא
 -עב סָאװ םֹורָאװ .ףוס א .עדנַאלַאּב רעד טימ עשַאק יד םהיא
 ! טכַאמ ןייז ןעזייוו רָאנ ךָאד ףרַאדעּב רע ?ךאנ רע ףרַאד

 .געטרָאק א םענייא סיּפע טקישעג ןעמ טָאה לָאמ טייווצ ַא |
 רע טָאה ךיז ןעהערדסױרַא .טײּברַא רעד וצ עגייט ןיא רעליּפש
 ןערהָאפעג טסרָאיװ ּבלַאה ַא רע זיא ,טנַאקעג טשינ ןפוא םושּב
 םהיא טָאה רע יןאגישז, ַא-.רבח םענעגייא'נא ףיוא גידנעטייר
 ,ןערהָאפעג ןוא ןעגנודעגנָא

 ,העוו רימ ןעוהט--,רע טגָאז-- ,סיפ יד--
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 .ילרעפ ןָא-טּבױה סָאװ ,רעליפש םעד וצ זיא העװ רעּבָא
 טנעכיײצעּב ללּכּב טרעװ "ןַאגישז, ,"ןַאגישז, ַא טרעװ רע :ןעד
 ןייז ייּב טשינרַאג טגעמרעפ סָאװ ,ןצּבק רעדעי עגרָאטַאק ףיוא
 טנעֿכײצעּב ןעמָאנ ןעגיזַָאדמעד טימ ןערעװ טרפב רעּבָא המשנ
 .ןערָאלרעפ ץלַא ןיטולחל ןעּבָאה סָאװ ,רעליּפשנעטרַאק עגעי

 ןוא ."עגירהיא סָאד עגרָאטַאק יד טמהענ, טלָאמעד ןוא
 יש סָאװ ,ןעגנוגיריילעב יד ֹוצ ףוס ןייק ,ץענערג ןייק ָאטשינ
 ,רניירפ ענייז עלַא ןערָאלרעֿפ טָאה סָאװ ,ןעשנעמ ן'פיוא ךיז ןעט
 יד ,םיתרשמ עיירט ןוא רעקעללעדנייבפ ,רעצישעב ,רערהערעפ
 ,םענייא ַאזַא רעביא תונמחר םוש ןייק ןופ טשינ סייוו עגרָאטַאק

 סָאד :ץלַא טוָאלעגּבָארַא ןיוש טָאה קיגשורָאטַאק רעד זַא
 יד ,סיוארָאפ טייצ רהָאי ַא רַאפ טײברַא ןייז ,רעדיילק יד ,דלעג
 ןעמ טליפש ,סיוארָאפ טייצ םישדה עֿכילטע רַאפ טיורּב עקייפ

 רַאפ רעדָא סערַאנ יד ףױא טרָא ן'רַאֿפ רעדָא םהיא טימ ןיוש
 | ,?עדנַאלַאּב, רעד

 ףעדָא !רענײא וד בלב ,רהָאיצרַאװש רעד ךיד טּפַאֿכ--
 .ָאּפ רעד ףיוא ןעפָאלש רימ וטסעװ געט יירד רעדָא ,טעקיּפָאק ירד
 יד קירטפ ! עגאלד

 :רעדָא
 טסעװ וד רעדָא ,ענייד ןענעז סעקיּפָאק ירד יד רעדָא--

 ,ישמיפ עינ; ,עדנַאלַאב, רעד ןהָא ךָאװ ַא ,רעגנוה ןופ ן"רגּפ
 | ,(?ישמַארשז עינ

 ןעגיל עלַא תעשּב ,עמרוס ןיא ןײרַא ךיא םוק לָאמנייא
 ףיױא טגיל טנַאטסערַא'נַא יװ ,ןךיא העז .סערַאנ יד ףיוא ןיוש
 ,ךימ ןהעזדעד .סערַאנ יד ןעּבעג ,גנַאגכרוד ןיא ,עגָאלדָאּפ רעד
 -ַאג יד רעטנוא ןעֿכָארקעגרעטנורַא ןוא ןעגגורפשעגפיוא רע זיא

 ,ןעקנורטעג טשיג ,ןעסעגעג טשיג (* :
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 :טשינ םהיא טזָאל ןכש רעד רעּבָא .סער
 -ָאּפ רעד ףױא גיל וד ,ןייג ! וטסכירק ןיהואוו !ּפָאטס--

 | ! עגָאלד
 !ץירּפ רעד ,טשינ טסהעז !חור !רהָאיצרַאװש--
 {גיל !טלעװ רעד ףױא ָאד זיא סע היח ןימ ַא רַאפ סָאװ ,ןהעז ץירפ רעד לָאז !ץירפ ן'רַאפ גיל וד ,ןיינ--
 ,סערַאנ יד ןעּבענ טלעטשעג ךיז טָאה טנַאטסערַא רעד
 -ינ -טכַאלעג עלַא ןעבָאה-!ןעגעל ךיז טסלָאז וד ,ןיינ--

 ןעגיל געמ ןעמ זַא ,טגָאז ץירפ רעד !ןהעטשוצפיוא סָאװ ָאטש
 .ןעגעלעג טויב וד יװ ,גיל ָאט !םהיא רַאפ

 ,ךיא גערפ--? טליּפשרעּפ טרָא סָאד ,סָאװ--
 ,ךעלסַאנ םהיא זיא טציא ןוא בלֹּכ רעד טליּפשרעפ--
 / ןטרָא סָאד ןעגנַאגעג זיא דלעג ליפיוו ןיא--

 ןייק ךיא לעװ טציא ןוא סעקיּפָאק יירד ןיא ןעגנַאגעג-- |
 יב ,ןעמהענ טשינ לעּברעק

 י !יירד טסגירק--
 רערעייט רָאנָאה ןיימ ויא רימ !השעמ ַא ריד זיא טָא-

 ,ךעלּברעק יירד ערעייא רַאפ
 .ץגנייא, ךיז טָאה ,ןענואועג טָאה סָאװ ,רעד זַא ,גיטנעק

 טשינרָאג טנַאטסערַא ן'טימ וטסעװ לַאפ ַאזַא ןיא :"ט'נשקע
 | ,ןעכַאמ

 רעד ףױא ךיז רעגלַאװ !להָאצ ָאט--ןערָאלרעפ וטסָאה--
 ,ףעלהָאצ טשינ וטסליװ ןוא !ליּפש ַא זיא ףױרעד ,עגָאלדָאּפ
 !"טקעדעג, ןעגירק וטסעוו

 ןהָא ט'תיממ ןעמ .ה ,ד ,'ןעמ טקעד ,--ןעלהָאצ טשינ רַאפ
 .רָאג ןעּבָאה סָאװ ,יד וליפא ,עלַא ןעגָאלש סע ןוא ,תונמחר םוש
 | | ,טליּפשעג טשינ

 -ַאּפ ַא--,םּורַא ךיז טרעה--! ױזַא !ןייז סע ףרַאדעּב יוזַא--
 "! טקעדעג , !ץייז ףרַאדעּב קעדנָאר

 | ! ערעלָאכ ,ןעגעל ךיז וטסעוו--
 ךיז טגעל "ןַאגישז, רעד ןוא טֿכַאל םלוע רעצנַאג רעד

 טימ טקעדעּב להָאצ ַא ףיוא טעמּכ זיא סָאװ ,לגָאלדָאּפ רעד ףיוא
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 ,עטָאלּב רערעטיש רעגיזע ק

 זא ,ןערירפוצ ןעמ ןיא ,גילײװוגנַאל זיא םלוע-עמרוט טעד
 ,ןעלייו עלעסיג ַא שטָאֿפ ךיז ןָאק ןעמ

 -רעד עגרָאטַאק ףױא ןעמוקעג זיא "ןַאגישז, רעד טָא ןוא

 ,טיקגירעפױא ןופ ּבײװ סָאד טקיטשרעד טָאה רע לייװ ,רַאפ

 רע ,םרוטש ןעֿפילרעניא ןעסױרג ַא טפעלעגרעביא רע טָאה לָאמַא

 -לּב ערעטיּב יא ,טייקגירעפיא יא ,עּביל יא טבעלעגרעּביא טָאה

 יא ?ָאלעטָא; רעגיזָאדרעד ךייא טלעפעג יװ רָאנ ,ןעגנוגידייל

 | .?דמעמ ַאוַט
 טלוע רעד .טײצ-גָאטימכָאנ עמרוט ןיא ךיא םוק לָאמנייא

 טײה ךָאנ ןעכָאלעג ןענעז ''םיתרשמ,, יד .ןעסעגעגּבָא ןיוש טָאה

 סָאד ןעסערעד ךָאנ טָאה סע רעװ .ייט ןעהירברעפ וצ רעסַאװ

 עטצעל סָאד טכַאג רעד ףױא ןעטלַאהעּב טָאה סע רעװ ,עטצעל
 ןעהורּבא טגעלעג ךיז טָאה סע רעװ ןוא טיורּב לעקיטש

 םעד ןעסע ןעבעג טשרָאקַא רימָאל ,רעדירּב ,טציא = ,ונ--
 !טיטעּפַא ןייק טשיג טסָאה וד רעדָא ןהעגסיוװַא וטסעװ ,?ןָאגילז

 -לעװ ןופ ,שנעמ א ןעּביױהעגפיוא ךיז טָאה סערַאג יד ןופ
 יד ןעגױא יד ."'רעג וה, ןעלָאמ טנָאקעג טלָאװ ןעמ =

 לרוגיפ עגידכַאּבענ עצנַאג סָאד ,טֿכױעג ןופ טוה עֿפיליז לב -ס

 ויא סָאד ,טקירדעגסױא טשינראג ףהעמ רעגנוה רעסיוא ןעגוזד

 טליפשרעפ ךָאװ עטייוװװצ יד ןיוש טָאה סָאװ ,"ןַאגישז, ַא ןעװ ג
 -עג טשינ שנעמ רעד טָאה ןהעצ גָאט א ,"עדנַאלַאב, יד ןלפא

 -עג זױלּב ךיז טָאה ןוא טיורב ןעטיּג ןייק ןעגױא יד ןיא ןהעז

 יװ ןֹוא .קינפורק ןרעטיש ן'טימ- 'עדנַאלאב, רעד טימ טרהענ

 ?טרהעגעג ךיז רע טָאה
 יד ,רעטרע יד ןופ ןעבױהעגפיוא רַאגָאז ךיז ןעּבָאה לימ

 -גװעב .ענעצס עכילהערפ ַא טלהיטעגסיזארָאפ ןיוש טָאה עמרוט

 .טנַאטסערַא ןעגנוי ַא םענײא ףיוא גיטנעק ןעװעג סָאד ןיא טרעד
 ןעועג-ןיכמ ךיז טָאה רעגיזָאררעד זַא ,ןעיהעגסױא טמהח סע
 ,םהיא רעּביא לעציּפש רעדנוזעב ַא רַאג ןעפרַאוװעצסיױרַא

 ,ןעטשרע םעד וצ רָאג ןעגנַאגעגוצ ןיא ."ַאגישז) רעד

 טגיגרעפ גידנעגייוש ךיז ,טיֵא גערּב םיימ ןעסעזעג זיא סאװ
 לעד
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 א טּפעשעגנָא לעכיימש ַא טימ טָאה רענעי ,ןהעטש ןעּבילּבעג ןוא
 .טָאה ןַאגשז רעד .ןעבעגעג ןוא עדנַאלַאּב לעפעל ןעגלַאה

 םוצ ןעגנַאגעגוצ ןוא טגינרעפ ײנסָאד ןופ ךיז ,ןעגנולשענּבַארא
 | ,ןעטייווצ

 =עג ןיא סָאװ ,ןַאװיא רעשיּפיטַא ןעװעג ןיוש זיא סָאד
 ,עזָאּפ רעשיטעטסעיַאמ ַא ןיא ערַאנ רעד ףױא ןעגעל

 ןעמוקעג טנעז רהיא ,סָאװ !סענַאגישז ,םיאּבה םיכורּב--
 | ? ןעגָאטימ

 1סָאװטע ןעסינעג ,שטיװָאנַאּפעטס יַאלָאקינ ,ָאנשטָאט קַאט--
 .ףיט ךיז טגיונרעפ ןוא "ןַאגישז, רעד טרעפטנע--

 -עג טציא וטסלָאװ סָאװ ,רָאנ רימ-עשז גָאז ונ ,,! קעט--
 | ? ןעסעג

 ןוא ענימ עשימָאק ַא רהעז טכַאמעג טָאה "ןַאגישז, רעד -
 | | : טרעפטנעעג

 =נע ןעסעגעג ,שטיװָאנַאּפעטס יַאלָאקינ ,טציא טלָאװ ךיא--
 -יילפ-ריוח ןוא עלעשיילפ ןוא ךעלעייא ,סעקידניא ןוא ךעלעט
 ןופ רימ טגיר םיילש רעד .עלעשיילפ ןעצלַאזעג ןוא עלעש
 ,םעד ןעגעװו דייר ךיא זַא ,ליומ

 =נייא טָאה "ןַאװיא, רעד ,רעטֿכעלעג ןופ טֿכײק עמרוט יד

 םעד טגנַאלרעד ןוא ?עדנַאלַאב, רעד ןיא לעפעל םעד טקנוטעג
 ,"ןַאגישז,

 !קעל ,אנ--
 ,ליומ סָאד טנעפעעג טָאה "ןַאגישז, רעד

 !קסיפ א טנעפעעגרעדנַאגופ טָאה סָאד יװ ,ןהעזעג וטסָאה---|
 =לָאז גנוצ רעד טימ ,ןיינ !לעפעל םעד ןעגנילשּבָארַא ךָאד טסעװ
 ,עילָאװַאּפ ,ןעקעלּבָא וטס

 -טגוצ זיא סָאװ ,טיורק עלעציּפ טָאד ןַאגישו רעד טקעל
 ,לעפעל םוצ טבעלק

 .ןערעװ טַאז טסלָאז ,קעל-- |

 .ןעגידרעטייוו םוצ טהעג "ןָאגישז , רעד
 ױד סָאװ גנוי רעּבָארג--.ןַאװיא, רעד טיירש--!טלַאה -

 :טשינ וליפא טסליװ ןוא ןעפיוזעגנָא ,ןעסערפעגנָא ךיז טסָאה ,טזיּב
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 ! תיבח-לעב םעד ןעקנַאדעּב
 ,לעטרַאג ן'זיּב םהיא רָאפ ךיז טגױנרעפ ןָאגישז רעד = |

 רַאפ ןוא ןעכַאז עטוג יד רַאפ ךייא רשיי ןעסיורג ַא- :
 "=וג יד רַאפ ןוא דובּכ רעיא רַאפ ןוא טײקגיצרַאהמרַאּב רעייא
 ,תיבה.לעגב רעד ןעבעל גנַאל לָאז ,תונמחר ןוא רעטרעו עט

 -יװַא לָאמ בלַאה ַא ךָאנ ןוא ליפיוזַא ןעבעל רע לָאז גנַאל-גנַאל
 ,ליּפױזַא לָאמ לעטרעפ ַא ךָאנ ןוא ליפ

 --! םישּפט ,ןענרעל ךייא ףרַאדעּב ןעמ ! רדייר ױזַא טָא--

 ןטנרעלעג עיַאנמיא ןיא ךָאנ טָאה ןוא--."ןַאװיא , רעד טלעֿפײמש
 !ןעגנוי עבָארג !ּפעק ענרעצליה ,ןעטרָאד ךייא ןעמ טנרעל סָאװ

 ,טנַאטסערַא םענעי וצ ןעגנַאגעגוצ ?ןַאגישז, רעד זיא טציא
 טיירגעגוצ טָאה רע זַא ,גיטנעק ןעװעג ויא סע ןעֿכלעװ ףיוא
 : ,לעציּפש א סיּפע

 ךוא ?עדנַאלַאּב, לעפעל א ןעמונעגנָא גידנעגייוש טָאה רע
 -עגוצ רענעי סע טָאה םיוק רעּבָא ,ןאגישז, םעד טגנַאלרעד
 :ןָאהטעג ירשעגא רע טָאה ,ןעּפיל יד וצ ןעגָארט

 ךעמ ףראדעּב ץןלַאז ןוא טיֹורב ן'רַאפ הכרּב ַא ןוא ?ץיצ--
 לןעֿכַאמ טשינ

 ,ט'מלצ'עגרעּביא ךיז טָאה "ןַאגישז, רעד
 {גירעהעג יו ,הינק יד ףױא !ױזַא טשינ--
 "עג ןוא הינק יד ףיױא טלעטשעג ךיז טָאה "ןַאגישז, רעד

 סָאװ ,רעטלַא רעד וליפא ?טגָאזעג רע טָאה סָאװ .ןעגָאז ןעמונ
 'טָאה ,ייברעד ןעסעזעג ןיא ןוא דלעג שלַאפ טֿפַאמעג לָאמַא טָאה

 : ןָאהטעג ייּפש ַא ןוא ןעטלַאהעגסיױא טשינ
 ! סעקינדוקסַאּפ ,ופט--
 ,רעטֿכעלעג ןופ טֿכײקעג טָאה טנַאטסערַא רעד
 !אנ ,רדסּכ טציא ,ונ--
 ,לעפעל ןעּבלַאה א ןעּבעגעג םהיא טָאה רע

 ?גונעג ןייז טעוו--
 ךוא ןעסע וצ ןעבעגעג רימ טָאה טָאג ,ןעקנַאד וצ טָאג--

 טָאה רעמָאט ןוא ,ןהעזעג טשינ טָאה רענייק ןוא ןעקנירט וצ
 ןעקנַאד וצ טָאג ,טגידיילעב טשינ ךימ רע טָאה ,ןהעזעג ץימע
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 ."ןַאגישז, רעד טקַאה--! ךיֹוּב ַאזַא טָא טּפַאלקעגנָא ,ךיז ןעטעגעגנָא

 / .גידנעֿכַאל ןעטייז יד ייּב ךיז טלַאה טנַאטסערַא רעד

 ןיא ,טרעטַאמרעפ ךימ טָאה רע ,עניימ ךעלעטַאט ,יָא--

 , !העג דרע רעד
 רעױּפ רעטיור רעגיטומסוג א ןעװעג זיא רעגידרעטייוו רעד

 | ,םינּפ ןעצנַאג ן'רעּביא לעֿכײמש ַא טימ

 .=ישז, םעד טסירגעּב רע טָאה -!ּפָאק רענעמייל וד ,ךַא--
 =יװ ,ןעסיגנירַא עדנַאלַאב עגיזָאדיד ריד ךיא לעװ ,טסליוװ--"ןַאג

 ?טסליװ !ןײרַא ריד ןיא טעװ סע ליפ
 | ! עשרעטעפ ,,טסיג---
 ! !עטירָאק יד ןָא-לעטש--
 סָאד טנעפע ןוא ּפָאק םָעֹד ףיוא-טּבױה "ןַאגישז, רעד

 -גָאלַאב טימ לעצעל סיורג ַא טּפעשעגנָא טָאה רעיוּפ רעד ,ליומ-

 ןיא "ןַאגישז, םעד ןעסָאגעגנײרַא ןוא ןעגָארטעגוצ עילָאװַאּפ ,עד

 | | ,ןיײרַא ליומ
 ןלַאה רעד ן;הטעג רעטיצ ַא וויטלואװנָאק טָאה םענעי ייּב

 ,טולּב טימ ןערָאװעג ןעפָאלרעפ זיא םינּפ סָאד
 -ינש ןוא רעיוּפ רעד טכַאמ--,ןעמעטָאּבָא ךיז טעװ רע--

 | ,םינּפ ןעצנַאג ן'טימ טלעֿכ

 קעװַא ןוא טסוהעגּבָא ויא-סע-יװ ךיז טָאה "ןַאגישז, רעד

 | ,רעטייוו

 טָאה סָאװ ,ןקז ןעטצעזעגַא ייּב ןעטלַאהעג טָאה טציא

 ןיא קינרעכואװ א רע זיא טנייה ןוא דלעג שלַאפ טכַאמעג לָאמַא

 : .עמרוש:
 ! עשרעטעפ ,ד5ֿ3מ ךימ טנעז--
 ,סעַּכ טימ רעטלַא רעד טרעפטנע--! רענייא ךרַאּפ ,קעװַא--

 | | ? טשינרָאג רזעמ ןוא-- |
 , ייןעטוג טימ ןהעגקעװַא טסלָאז ,ריד ךָאד טגָאז ןעמ--

 .ןעטייז יד ייּב דנעה יד טזָאלעגּבָארַא טָאה ןאגישז, רעד

 -נעטרַאװּבָא ,טגּנערטשעגנָא ךיז טָאה רעמַאק עצנַאג יד |

 .ןיז רעטייװ טעװ ָאד סָאװ ,גיד

 רעד ןעּבױהעגנָא טָאה--! שטיװעיעדָאמסַא יעדָאמסַא ,וד ַא--
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 ..ןלעטכיל ַא ףיוא ,םיֿכירכּת ףיוא ,רכק א ףיוא טסרָאּפש---, ןאגישז,.
 !ריד ןעמ טגָאז ,קעװַא רעסע3 העג -

 טסעװ .טלוע-תיִּב ן'עױא טרָא'נַא ףיוא ,ךערייוו ףיוא--

 טסעװ ןוא ,שטיװעיעדָאמסצ יעדָאמסַא ,ן'רגּפ'קעװא דלַאב ןיוש

 ...ןעגעלוצּבָא ןעזייוועב טשיג

 ! קעװַא-העג---
 יעװ רעגנוה ןופ ,בלּכ רעטלַא ,ןערעװ וטסעװ טליופוצ---

 ...ן'רגּפ'קעװַא וטס-
 -סַא יעדָאמסא ךיק רעד ןופ טמוק טונימ רעד ןיא רעּבָא

 ,רעסַאװ ןערָאזעג ךָאנ ןעגנַאגעג זיא סָאװ ,תרשמ סעשטיוועיעדָאמ

 ,קרַאק ן'רַאפ ןַאגישז, םעד ןָא רע טּפַאכ
 .ןַאגישז רעד טיירש --! ןייא-זָאל---

 !קיטש ע'טואמ ןייק רעטייוו טשינ ךַאמ--
 ,קינטנעצָארּפ רעטלַא רעד טיירש--! רענייּב יד םהיא ךערג

 ןרָאצמירג ןופ עגושמ יו
 ן'רַאפ ןַאגישז םעד ןָא-טּפַאכ תרשמ רעגיד'משוגמ רעד |
 ' ,רעיוא-

 ,רעטלַא רעד טעװעדלַאװג--! גָאלש ! גָאלש--
 !?רָאג יװַא !? רָאג ױזַא--
 .ָאּפ רעד ןופ ןעביהעגפיוא וליפא ךיז טָאה ןַאגישז רעד

 ,רהָאה יד רַאפ טּפַאכעגנָא םהיא טָאה תרשמ רעד רעּבָא ,עגָאלד/
 .ןעקַאנ ןוא זלַאה ןעכָארּבעג ןוא דרע רעד וצ טגיוּבעגוצ

 דליוו ,רעטלַא רעד ךיז טסייר--!םהיא גָאלש ! םהיא גָאלש--

 ,החיצר ןופ
 ,רעטכעלעג ןופ טֿפײק עגרָאטַאק יד

 רעד רעטכעלעג ןופ ךיז טלעּפַאצ--! סייּבוצ ַא ריד זיא טָא = |
 ,ּפָאק ן'טימ טלעסיורט ןוא טנַאטסערַא רעגידרעהירפ

 רעגיַאדרעד :טגָאזעג גיטֿכיר טָאה ןַאװיא רעד רעּבָא |
 ,עיזַאנמיג ןעסַאלק סקעז ןעגנַאגעגֿרוד תמאב ןזיא ןַאגישז

 / =יז רהיא ט'תיממ סָאװרַאפ :ןעגערפ ךיא געלפ לָאמליײט
 ןרעפטנע רימ ןעמ טגעלפ גידנעטש ןוא { ץכילקילגנוא עגיזָאד
 .עבלעזסָאד ןוא סנייא לעכיימש ַא טימ:
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 {ייק רָאג ןענעז סָאד .ייז ןעגעוו ,ץירפ ,טשינ ךיז טגרָאז--- יי
 .ץלַא ףיוא גיהעפ ןענעז ייז ,טשינ ןעשנעמ

 סָאװ ,"סעקינרַאכוס, יד יקַאט סָאד ךיז ןערימרָאפ ייז ןופ
 .ץרעשיוט, ןוא םיאמר ןוא סעקינרעכואוו-עמרוט יד רַאפ ןעטײּברַא
 .-רָאטַאק עגינימרעטגנַאל יד טימ ןעמענ יד טימ ךיז ןעטייּב סָאװ
 ;ףנוה ךיוא ,ךילריטַאנ ,ןוא םיבנג ךיז ןערימרָאפ ייז ןופ ; סעקינשז

 יב . ןעטידנַאּב-רעג

 ..עקנצפׂש יד

 .צסַאמ ענעטָארטוצ יד ,עדַאטס יד זיא סָאד--"עקנַאטש , יד
 .-וּט ענעי ענעז סָאד ,האירב עזָאלטֿכער רהיא ,עגרָאטַאק רעד ןופ

 וַא תעשּב דייהרע'דוכש דרָאמ 4 רַאפ ןעמוקעג ןענעז סָאװ ,םירע
 ,רעדרעמ ענעגייא יד ןענעז סָאד .ףרָאד ןיא טייצ-ינוי געלשעג
 .ןופ רעדָא רעגנוה ןופ ןעכערּברעפ סָאד ןעגנַאגעּב ןענעז סָאװ
 סָאד ,ןעיירעגירקיןעילימַאפ ןופ תונּברק ןענעז סָאד .תוצראה-םע
 .רעד טנָאקעג טשינ ןעבָאה סָאװ ,ןעשנעמ עגיד'לזמ-םילש ןענעז
 ,עגינעי-יד ןענעז סָאד .עּביל עסייה רעּבײװ ערעייז ייּב ןעקעוו
 -ָארט סָאװ ,ןעכָארּבעגנייא ןעצנַאגניא ייז טָאה קילגמוא סָאד סָאװ
 ךוא חֹּכ ,טומ ןייק טשינ ןעּבָאה סָאװ ,לרוג רעייז גידלודעג ןעג
 ןענעז סָאד ,"עמרוט ןיא, גנולעטש עטכער א ןעמהענרעפ וצ הזעה
 .=סָאד ןופ יז ןעטלָאװ ,ףָארטש יד ןעמוקּבָא ן'ֿכָאנ סָאװ ,ןעשנעמ
 .רעגריּב עמַאזסטײּברַא ןוא עגיהור ,עכילרהע ןייז טנָאקעג ייג

  ?ֿףױא ייז טָאה ןעמ ,טָא !ןעטנַאטסערַא ןעד ןענעז סָאד --
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 | | ,(?עכָאס רעד ןופ ןעמונעגוצ טייצ ַא
 -ָארכ , ,"סענַאװיא,, יד :"ןילורק , רהיא ,עגרָאטַאק עטכע יד

 .עקנַאּפש רעד ןופ קזוח ןעֿכַאמ סענַאגישז ןוא ?רעליּפש , ,"סעּפ
 -נעמ רימ ךיוא !;ןעוהט ייז סָאװ ,ןעד ייז ןעהעטשרעפ---

 ,ןעש

 ןעשנעמ רַאפ עקנַאּפש יד טשיג יקַאט ןעטלַאה ייז ןוא
 טהערד .על'היח ןיילק ַא !שנעמ ַא רַאפ סָאד זיא טָאװ--

 | ! טענֿכירד ןוא ןעמַאזוצ ךיז
 -ןעהעז סָאװ ,ןעשנעמ עגירעגנוה-בלַאה גיּבייא עגיזָאדיד

 .יײברַא :תוֿכאלמ ייווצ ןעּבָאה ,'סעקַאיסָאּב, יו ,ךילרעסיוא סיוא
 ,ןעפָאלש ןוא ןעט

 -ָאה ,טדיילקעג ןוא טרהענעג טֿפכעלש ,דנוזעג ןיא ךַאװש
 קעװַא ךיז ןעגעל ןוא ןיירַא עמרוט ןיא יז ןעמוק ,ןָא ךיז יז ןעווער
 | .ןעּבעל רעייז ךרוד-טהעג ױזַא ,ןעפָאלש

 רעּבירעד ןוא ,סיפ יד טימ ןעטָארטעג טרעוו עקנַאּפש יד
 רעד ,םירָא זיא עקנַאּפש יד .ןעטײּברַא עטסרעוש יד יז טוהט
 ,סעלעטַארױדַאנ יד ייּב טשינ סעיגעליוװירּפ םוש ןייק יז טָאה רעּב
 ,ןעֿכַאז יד ןיא ןעפָאלש סָאװ ,עגינעי-יד זיא סָאד--עקנַאּפש יד
 לעקיטש סָאד .ןעמהענוצ יז סע טעװ ןעמ זַא ,גידנעּבַאה-ארומ
 -ָארט ןוא םיזוּב ןיא יז ןעגָארט ,רעּביא ייז טּביילּב סָאװ ,טיֹורּב
 סע יײז ןעמ טעװ ,טשינַא ,גָאט ןעצנַאג ַא םורַא טימרעד ךיז ןעג
 לָאמגיײק סייוו ,עמרוט ןיא טײגרַא רעד ןופ ןעמוקעג .ןעמהעגוצ
 רעד ףיוא ןעטסַאק רעד ץנַאג זיא סע יצ ,עקנַאּפש יד טשינ
 -עגסױרַא טשינ ויא ןעטרָאד ןופ יצ ןוא ןעכָארבוצ רעדָא ערַאנ
 ,טנַאטסערַא ןופ סטוג-ןוא-ּבָאה לעסיּב עטצעל סָאד ןערָאװעג טּפעלש

 .ןוא ןעגָאלשרעד ,?סענַאװיא, יד ןופ טקירדעג ןערעוװ יז |
 ךוא "רעליּפש, יד ןקווח ייז ןופ ."סעּפָארב, יד ןופ ט'לוגיעג

 ,ןּױא יד טנעכייצעּב ןערעװ ךילטנעגייא יֹוזַא--"עבָאס רעד ןוֿפ ןעמונעגוצ ,(+
 ףעצנַאג רעד האפ ךיוא טליג ןעמָאצסגנוטפרעֿפ רעד טָא רעב ,ע'טפשמ'רעֿפ.גידלוש
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 . .ׂש טיװע טָא רָא ד .װ 'ףלפ

 | .?סענַאגישז, עגירעגנוה יד ןופ טע'בנג'עּב ןערעװ יז
 ןוא ץלַא רַאפ ןעלסיורט ןייא ןיא ךיז טלַאה עקנַאּפש יד

 .ָאדיד ןיא םורָאװ ,ייז ןרעטיצ ןעּבעל עצנַאג סָאד .ןעדעי רַאּפ

 ןרעסעּבסיוא ךיז ןעפרַאדעּב רעכערברעפ יד ואו ,סעמרוט עגיז

 טשרעה ,ליװ ןעמ סָאװ ,ןעמ טוהט ,ןעשרעדנַארעּביא ךיז ןוא
 ןפיױא טייר רעקרַאטש רעד ,'סענַאװיא, יד ןופ תורקפה יד
 .ןייק לָאמגײק ןיוש טעװ סָאװ ,ףרואװסױא'נַא סיּפע .ןעכַאװש

 .ןעשנעמ ןעכילטנערָא םעד העד ַא טגָאז ,"ןייז טשינ טייל

 ."רעצ { יעווט .3

 ,ףיוה-עמרוט ן'רעּביא לעטירטָאמס ן'טימ ןעגנַאגעג ןיּב ךיא
 -עגקירוצ ךיז ןעּבָאה ןעטנַאטסערַא יד .טכַאנרַאפ ןעוועג זיא סע
 | ,טייּברַא רעד ןופ טרהעק

 ?ףרואװסיוא'נַא ףיױא ןָאהט קוק ַא רשפא רהיא טליוו--
 .ָאמס רעד טגָאז--!טַאלַאֿכ רעד זיא ואו !רעהַא טשרָאקַא םוק
 ,טַאלַאכ ַא ןהָא ןעגנַאגעג זיא סָאװ ,טנַאטסצרַא'נַא וצ לעטירט

 בלּכ ,טליּפשרעפ--,רעטעװ ליופ א ןעוועג זיא ןעסיורד ןיא שטָאֿכ |
 | | ?ךיד ךיא גערפ ,טליּפשרעפ !וד

 טסינ .רעיופ רעגיד'בשוימ ַא ןעֿפורעג עגרָאטַאק ףיוא טרעװ *יעיוטַאמ ,(*

 א בוריפילע ,רעדנעװשרעֿפ ןײק טשינ ןוא בנג ןײק טשינ ,ןינשזרָאטַאק ןײק
 לרהצ עניזָאדיד ענשימוא ָאד גנערב ךיא ,שנעמ רצמאזסטייּברַא  ,רעגיהור ,רעליטש

 ,טלנאװיא יד ןיֿפ םישעמ ענעש יד ןעריזירעטקַארַאֿפ סָאװ .,ןעגנולהעצרעד
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 ןיא גיד'הרוחש-הרמ ןוא גידנעגייוש טקוק טנַאטסערַא רעד
 | | .טייז רעד

 לעװ טױה יד !טסרעה !ןערעװ ףימ לָאז טַאלַאֿפ רעד--

 ףהעצראק ןיא !ריד ךיא לעװ ןעסיימש ! םלּכ ,ןעדיינש ריד ךיא
 ,טסרעה וד ? וטסגייוש סָאװ ! טסרעה וד ! ןעליופ רימ ייּב וטסעוו
  !ףךיד ךיא גערפ
 ,לוק ןעפמוד א טימ טנַאטסערַא רעד טרעפטנע--! רעה ךיא-- ==

 !לָאשּפ !ןערעװ רימ לָאז טָאלַאכ רעד !וטסרעה  ,וג-- =
 ןָאק רע יװ ,רימ רַע טזיװעּב רענעדירפוצ ַא רהעז ןוא

 =עועװעג א) לעטירטָאמס רעד .ןעטנַאטסערַא יד "רעפעפ, ןעּבעג
 :ןהעטשרעפ וצ רימ טיג (רעשדלעפ רענ

 ענָשיזַאְק ןיולּב טשינ .טשינ שרעדנַא ןעמ ןָּטק ייז טימ--

 .-רעפ ,ןָאק ךיא .ןעליּפשרעפ ייז ןענָאק המשנ יד ,ףוג םעד--ןעכַאז
 -עי העז ךיא .רעגניפ ףנימ עניימ יװ ,עגרָאטַאק יד ,עשרעטעפ
 ןעטלײשעגמורַא'נַא יװ ,ךיוד ןוא ךרוד ייז ןופ ןעז

 .רעפ וצ גיהעפ ךילקריוו זיא סָאװ ,רעליּפש רע'תמא רעד
 ןיא לָאמלײט טליּפשרעפ סָאװ ,המשנ רעד טימ ףוג םעד ןעליּפש
 .רעפ סָאװ ,סיױוארָאפ רהָאי ּבלַאה ַא רַאפ קעייּפ ןייז ןעטרָאק
 ,טציא טגָארט רע סָאװ ,רעדיילק ענָאױַאק יד זיולּב טשינ טליּפש
 סָאװ ,ןעּבעגסױרַא טשרע םהיא טעװ ןעמ עכלעװ ,ענעי ךיוא רָאנ
 .סָאװ ,ערַאנ רעד ףױא טרָא ענעגיא סָאד רַאגָאז טליּפשרעפ
 7 טימ ךיז טייּב סָאװ ,טפנוקוצ ןייז ,ןעבעל ןייז טליפשרספ
 ןעטרַאװ סע ןעֿכלעװ ףיױא ,רעֿפערּברעּפ ןרעסערג ַא טימ ןעמעג
 פיס רעגיזָאדרעד--עמרוטנעטייק ,עגרָאטַאק עגיּבייא ,ץימש-טונק
 .גאטימ ןעגרָאמ ףױא יקַאט ןוא ,טריסערעטניא רהעז ךימ טָאה
 .יױטָאמס םעד ןהָא ,ןײלַא ןיש עמרוט ןיא קעװַא ךיא ןיִּב טיי
 ןָאהט ףור ַא רימ ןעלָאז ייז ,ןעטגנַאטסערַא יד ןעטעּבעג ןוא ,לעט
 ,טגַאטסערַא םעד ןוא םעד

 ךימ ןעּבָאה--! ץירפ ,םהיא רהיא טפרַאדעּב סָאװ ףיוא ןוא--
 ןענעו סע עללעװ ןעשיװצ ,ןעטנַאטסערַא יד טגערפעג גיריגייג
 ףיוא ןעציטש טנטקעג ךימ ּבָאה ךיא סָאװ ,עגינייא ןעוועג ךיוא
 - א ןרטוצ ןוא עיטַאפמיס רעייו



 ,עגרָאטַאק רהָאי 12 ןעמוקעב ,רעטָאֿפ ַא טע'גרח'רעד ,טעקינשזר 2 טו ןופ  ןעפימ
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 רהיא ןוא ,ךיא ןעגָאז יד ! ץירּפ ,רהיא טדער סָאװ--

 ַא--

 ה ןעטנַאטסערַא יד

 ָו רעליּפש

 ,רעליּפש ןעטכע'נַא ןהעז ליוװ ךיא טָא--
 ,ט פא בָא לוצ ךיז ןע
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 וע - -  .ןילַאכַאש

 ןייק ןָא גָאט-ןעריוּבעג ןייז ןופ רעּבָא ךָאד טָאה רע .ייז טרעה

 ַא--טגָאז רהיא ןוא !ןעטלַאהעג טשינ דנעה יד ןיא ןעטרָאק
 | ! רעליּפש-

 ?טַאלַאֿכ ןייז זיא ואוו ָאט -
 ? רהיא טניימ ,טַאלַאֿפ ןייז--

 ןעטימניא ,ןע'דוס ןעמונעג ךיו ןעּגָאה ןעטנַאטסערַא יד

 :עטנַאקעּב עניימ ןופ רעטרעװ טרעהעג ךיא ּבָאה ךיז ןע'דוס
 ..! ןעגָאזסױא טשינ טעװ רע ..! ןעמ געמ םהיא ! השק'שיג---

 .!ןץרסמ טשינ טעװ רע

 -ָאדמעד ןופ עטכישעג יד טלהעצרעד הימ טָאה ןעמ ןוא
 ,"טַאלַאב ןעטלימשרעפ ןעגיז

 -ַאמ רענעדיײשעּב רעליטש ַא ןעוועג רָאג ןיא רעליטש ןיימ
 ןעסעזעג טשינ לָאמנייק זיא סָאװ ,רעטײּברַא רעגיבייא'נַא .,יעוװט
 ,הכאלמ ךָאטש ַא ןהָא

 ערַאנ רעד ףױא ןעסעזעג רע זיא קירוצ ייווצ גָאט ַא טימ
 .טעװעריצעג ןוא טעטַאלעג ,ןעװעג ןיא רעגייטש  ןייז יװ ,ןּוא
 ףעטייװצ ַא ןופ ?ןַאװיא ,'נא טקורעגרעטנוא ךיז טָאה גנולצּולּפ
 ,ןעגָאז ןעטנַאטסערַא יד יװ ,"ףעמונ, רעדָא גנולײטצא

 .עװטַאמ , ןיימ וצ טדנעװעג רענעי ךיז טָאה--! רָאנ-רעװ--
 ,לעטירטַאמס| םוצ עירַָאלעצנַאק ןיא ןעפורעג ךימ טָאה ןעמ--,"ן'עיו
 עליײװ ַא ףױא רימ ביג ָאט ,טפיוקרעפ זיא טַאלַאֿב ןיימ .רעּבָא
 ףיא זַא ,ןהעז טעװ לעטירטָאמט רעד זַא םורָאװ ,ביג ,םעגייד
 ןיא ןענע'בשינײרַא ךימ רע טעװ ,טַאלַאכ םעד טשיג גָארט

 ,רעצראק
 ןײלַא םתיא טעװ ןעמ זַא ,'ןעיעװטַאט, טנָאז ןעמ ןעװ

 ,ןערָאװעג סַאלּב טשינ ױזַא רע טלָאװ ,רעצרַאק ןיא ןעצעזניײרַא
 ,לָאמסָאד "וו

 טהיא בילוצ ןעמ טעװ ,טָאלַאכ םעד ןעבעג טשינ רע טעװ
 טגָאלש השעמ ַאזַא רַאפ ?ןוויאא םָעד רעצרַאק ןיא ןעצעזגיירַא
 רעּבירַא םהיא טפרַאו ןעמ ,ה ,טקעדעג , ךילנהעוועג ןעמו
 טנָאלש סע רע ,ןהעז טשיג לָאז = --טָאלַאֿפ םעד פאק ן'רעגיא
 :ןעטגַאטסערַא רָאנ ןעגָאלע ןענָאק סע יװ ,יֹזַא טגָאלש ןעמ ןוא
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 סעװ שנֲעמ רעד רעּבָא ,םינמיס ןהָא ,ןעקור ןיא הינק יד טימ

 ,ּפעלק יד ןעקנעדעג ןעּבעל עצנַאג סָאד

 .טַאלַאֿכ ן'טימ ןעדייש טזומעג ךיז רע טָאה

 ןייק ןיא ןהעג טפרַאדַעּב טשינ ,ךילריטַאנ ,טָאה "ןַאװיא,!

 רע ,ןעפורעג טשינרָאג םהיא ןעמ טָאה בגא ,סעירַאלעצנַאק םוש

 .םעד טליּפשרעפ ןוא "רעמונ, ןעטייווצ ַא ןיא קעװַא טושּפ זיא

 | ,סָאטש ןיא טַאלַאֿכ
 םענדיּב םעד רַאפ ןעמונעגנָא טשינ ךיז טָאה רַענייק ןוא |

 עטצעל סָאד ןעמונעגוצ טָאװ ןעמ ןעֿכלעװ ייּב ,"ןעיעװטַאמ,

 ןעלהָאצעּב ןעפרַאדעּב ךָאנ ךיז טעװ רע ןוא ןעגעמרעפ לעקיטש

 :לייװ ,ןעמונעגנָא טשינ ךיז טָאה רענייק ,ּבייל ןייז טימ

 יי!ן'לעוּפ ךס ַא וטסעװ "ןַאוװיא, ַא ייּב--

 וטָאה ,עטֿבישעג עגיזָאריד טלהעצרעד רימ טָאה ןעמ תעשּב

 ,"ןעיעװטַאמ , טרהיּפעגוצ ןעמ

 ז טַאלַאֿכ ןייד רעדורּב זיא ואוו ,ונ--

 ,?ישוטַאמ , טגייווש
 היד טעװ רע .ץלַא סייװ ץירּפ רעד ,טשינ ךיז קערש-- |

 ,ןעטנַאטסערַא יד םהיא ןעמירַאװרעד--!ןָאהט טשינ הער םוש ןייק

 .טגייוש ןוא טרעלקרעפ ץלַא ךָאנ זיא ?יעװטַאמ, רעּבָא

 ,ט'נשקע'רעפ
 זומ ןעמ ןעּבױלג טשינ םענייק ןעמ רָאט עגרָאטַאק ףיוא

 .ןעגייצרעּביא ןיילַא ךיז

 דיא טַאלשוּב ן'פיוא ךיא העז ,"ןע'יעװטַאמ , ףיוא ךיא קוק

 לקַאט--טהיינרעפ ,טעװעריצרעפ זיא ץלַא ,ָאטשינ עלעכעל ןייק

 .?יעװטַאמ, ַא
 יַא ביג ןוא העג ןוא טרָא ןייז זיא ואוו ,םהיא ךיא גערפ

 =ָאנ ַא ָאד טָאה רע :"?יעװטַאמ, ןעטכע'נַא ןופ עלעטסעק ַא : קוק

 לָאמַא ןעמ ףרַאדעּב רעטָאט--ףָאטש עלעקיטש ןוא םעדָאפ-לעד

 סָאה רע סָאװ ,רעדעל עלעקיטש טלַא'נַא ןוא ,ןעגעל עלעקטַאל ַא

 =עּב ןעמ טעװ רשפא--שלעקירטש ַא ןוא ןעסיורד ןיא ןענופעג

 =עק שיּפיט ַא ,טרָאװ ןייא טימ .ןעדניברעפ סיּפע לָאמַא ןעפרַאד

 .-טּפַאשטריװ ,םענעדיישעּב ַא ןופ רָאנ ,רעליּפש ַא ןופ טשינ עלעטט
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 ,טנַאטסערַא ןעמַאזרַאּפש ןוא ןעכיל
 ?טאלַאֿפ םעד ט'נקשמ'רעפ ןעמ טָאה ליפיוו רַאְפ-- |

 7 יב ט'נקשמ'רעפ .,לרענהעצ 8 טימ סענווירג סקעז ןיא--
 -ןןרפ סעיגווירג יירד ןיוש ,תעל-תעמ ַא ןיוש זיא טנייה ,(רעגהעה
 ,ןעסקַאװעגנָא טגעצ

 -,לּבור ַא "ןעיעװטַאמ, ןעּבעגעג ּבָאה ךיא
 -וצ טושפ ןיא רע--טהערפרעד טשינ וליפא ךיז טָאה רע

 טעמּפ ,גנורעדורוצ טקירדעגסױא טָאה םינּפ טָאד ,ןערָקוועג טשימ
 | - - ,קערש

 ףעד טימ ןענַאטשעג גידגעגיװש רע זיא טונימ ַא יב
 ףרָאװ ַא םודנעפ-םודנעה ךיז ךָאנרעד ,דנַאה רעד ןיא עיצעגגיסַא
 ןופ רעטכעלעג ןעכילהערפ ַא רעטגוא סיורַט רַאמַאק ןופ ןטהטעג
 ,ןעטגַאטסערַא יד

 סעדעי ןוא ,ןעפָארטעג רעטפע םהיא ךיא ּבָאה ךָננרעד
 .אקפנ ןייק טשינ-.טַאלַאכ םעד ךיז ףיוא טַאהעג רע סָעה לָאמ
 ,ןעסױרד ןיא רעטעװ ַא רַאפ סָאװ ,הנימ

 לָאמ סעדעי רע טגעלפ ,ןהעורעד ךיה טגעלפ רע זא ןוא
 טיירב ןעלכיימש ןוא לעטיה סָאד ןעמתָענּבָארַא ןעטייה ןופ ךאנ
 ךיא סָאװ ,הנ, :ןעגערפ םהיא געלפ ךיא ןצ ןוא ,ןרעיוא יד זיּב
 טימ ןָאהט ךַאמ ַא ןוא ןעכַאל רָאנ רע טנױלפ *!טָאלַאֿפ ן'טימ
 | :דנאה "עד

 !עשָאק ַא ןיא טלָאמעד ןעלַאפעגניירפ-- }
 ּפָאה טַאלַאֿכ םעד ןעפיקסיוט ן'כָקנ םורַא יירד גָאט א ןיא |

 ; לעטירטַאמס ן'טימ טנעגעגעּבנָא םהיא ךיא
 +רענופעג יקַאט ךיז טָאה טאטמ) רעד 1 עהא--
 ,ןעגיושעג טָאה ?יעװטַאמ,
 / ,ןוחצנ ַא טרעייפעג סָאה לשטיײטַאמס רעד
 טָאה ,רעטרעװ עּברַהה רָאְּפ 8 םהיא טגָאועג ,רתיא טהעז--

 ײװַא רָאג ךיז ןעמ ןומ ייז טימ ,טָאלאכ רעד ןענֹפעגּבָא ךיז

30 

 ,ןירֿפרעדגיא זיב---"רעגהעה טז זימ,(* 7



 גש טיװעט ָארָאד ,ח 373

 יז ,ןענָאק ןימ ַא ךָאנ .עגרָאטַאק יד ,לרעטָאּפ ,ןָאק ךיא ,ןהע ּב
 !םיבלּכ יד ,יײז ןָאק ךיא יװ ,ױזַא טשינ ךיז ןענָאק ןײלַא

 יב טזָאלעגרעּביא ןעשנעמ ןעטוג ןעגיזָאדמעד ּבָאה ךיא
 | {סָאװ וצ .העד רעד

 ,יק צַאװָאלג

 רַאפ ןערָאװעג טנעקרעגָא רע זיא רהָאי גיצרעפנואנע .יז וצ
 ,טײּברַא םוש ןייק וצ גיהעפ טשיג

 -ירטעגנײרַא זיא סָאװ ,רעטעשטעילַאקוצ ַא ,רעט'תיממ'וצ ַא
 ן'פיוא ןערָאװעג טּפשמ'רעפ זיא סָאװ ,טֿכוזדניװש ןיא ןערָאװעג ןעּב
 רהיא--עמרומנעטייק רעד ןופ ןהעגוצסױרַא טשינ ןעּבעל ןעצנַאג

 ןעשנעמ ןעטסמילקילגמוא עמַאס םעד ךילקריו רשפא ָאד טָאה
 .טלעוו רעד ףיוא

 .רָאמ טעװ רע יצ ,טשינ רע סייוװ ,ןעּפָאלש ךיז רע טגעל

 טֿכַאניײּב םהיא ןעלעװ ןעטנַאטסערַא יד רעדָא ,ןהעטשפיוא ןעג
 ןעדייש טשינ ךיז רע ןָאק עדנוקעס ןייא ןייק ףיוא .ןעקיטשרעד

 .מוא ןייז רַאפ ןרעטַאלפ רע ףרַאדעּב טונימ עדעי ,רעסעמ ן'טימ

 .ןעּבעל ךילקילג
 -עגפױרַא ןענעז טנַאטסערַא ןעגיזָאדמעד ןופ ּפָאק ןפיוא |

 טימ ךיז ויא ןעמ ,ןעגנוגידיילעּב עטנידרעפ-טשינ ליפױזַא ןעלַאּפ

 טסּבױה וד זַא ,טכעלש ױזַא ,גיד'רשוי טשינ יוזא ןעגנַאגעּב םהיא
 -עג ?רעגידלושנוא'נא, זיא רע זַא ,ןעּביולג וצ ןהָא ,ןעּבעלכ ,םהיא

 ,ןילַאכַאס ףיוא ןעמוק
 ,עינרעּבוג רעוועיק ןופ ןינַאשטשעמ ַא ,יקצַאװָאלג יַאלָאקינ |

 -ייא וצ ןערָאװעג טּפשמ'רעפ יא ,דָארָאגינעװז לעטדעטש ם'נוט
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 ןייז ןעגנַאװעגפױא טָאה רע ליײװ ,ראפרעד עגרָאטַאק רעגיצ

 | ,ּבייוו
 ,יקצַאװָאלג טָאה ,לוש-דזעיוא'נא ןופ סרוק םעד טגידנעעג

 ַא ןיא ןוא 1876 רֹהָאי ןיא טַאהעג-הנותח ,ךַאפ ן'טיול רעמירַא

 ףגיפ ןיא ןעמוקעג .ןעטַאדלָאס ןיא קעװַא רע זיא םורָא רהָאי

 רעד רַאפ .ּביװ ןייז טנַאקרעד טשינ רע טָאה ,םיהַא םורַא רהָאי
 ןוא עטּבילעג יד ןעטיּבעג ,'טליפשוצ, רָאג ךיז יז טָאה טייצ
 -ָאלג רעּבָא ,ןעּבעל-ןעילימַאפ ןעליטש ַא ןופ ןעסיוו טלָאװעג טשינ

 ַא טֿכזענּבָא ךיז רע טָאה ,ּביײװ ןייז טַאהעג ביל טָאװ יקנאװ

 רענילהָאוװ ןיא ,יקסגילעזד ןיפערג רעד ןופ טוג ם'ניא ןעטסטמ

 זַא ,העד רעד טימ ּבײװ ןייז ןיהַא טרהיפעגקעװַא ןוא עינרעּבוג

 ןוא ןרעסעבסױא רשפא ךיז יז טעװ ,ןויסנ ַא ןופ טרעטייוורעד

 ,טוג ם'נופ ןעטָאלטנַא זיא יז רעֹּבָא ,יורפ- עֿכילטנערָא'נג ןערעוו

 ,הטילּפ טֿכַאמעג טָאה יז ןַא ,טפַאכעג לענש ךיז טָאה יקצַאװָאלג

 זיא סָשד ,םײהַא טכַארפעג טֿכַאנרַאפ ןוא טגָאירעד יז רע טָאה
 ,טגָאז יקצַאװָאלג יװ ,טכַאנ עשימרוטש ַא ןוא עכילקערש ַא ןעוועג

 :ןעירשעג רָאנ טָאה יז ;עגושמ יװ יזַא ןעװעג ּבײװ ןייז ןיא

 !רעדיװרעד ,טסהעטשרעפ ,רעדיורעד רימ טויב וד--

 זיא עּבַאשז ַא ןוא וד ,טשינרָאג ריד וצ ךיא להחיפ לעקע רעסיוא
 ךיז רעסעב .טגניפ ךיד ּבָאה ךיא יװ טָא ,סנײאצלַא רימ יב

 ,בײװ ןייד ןייז רעדייא ,ןעגנעהפיוא

 .ּבילעג ערהיא ףױא םיחבש ןעטָאשעג יז טָאה ייברעד ןוא

 -עג טָאה ןיקצַאװָאלג עכלעוו ןופ ,ןעֿכַאז ענױזַא טדערעג ןוא עט

 רהיא יב ןעטעבעג ךיז רע טָאה פאק רעד ןעלרגיװש ןעמונ
 טָאה רע ,ןעטכַאדעּב ךיז לָאז ,לכש םוצ ןעמוק לָאז יז ,םימהר
 -אמעגסיוא ,טטשטומעגסיוא ,טצעלוצ ,ןוא ,טעשַארטסעג ,טגייוועג
 .ןערָאװעג טלעמערטנא גָאטרַאֿפ רע זיא ,טרעט

 טלהעצרעד--,טּפַאכעגפױא ףימ ףיא םָאה גנולצולּפ רָאנ--

 ףיא קוק ןעסױטשעגמוא סיּפע טלָאװ ףךימ יװ טקנוּפ--,יקצַאװָאלג
 טשרע--סױרַא ךיא ףיול ,בייו סָאד ָאטשינ--ךיא תעז ,םורה ךימ
 .ןעגגַאהעגפױא ךיז טָאה ,םיוּבַא ףיא ּבוטש ןעכענ טגנעה ח

 -עג טשינ קערש ןופ טָאה רע זַא ,טלהעצרעד יקצַאװָאלג
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 טָאה רע יװ ,ןהעזעג טשינ טָאה רענייק .טוהט רע סָהװ ,טסואוו
 ,טסואהעג רָאנ טָאה ןעמ .םײהַא בײװ סָאד טכַארּכעג טכַאנרַאפ
 -עג דָארג םהיא ךיז טָאה .ה הטילּפ םהיא ןופ טֿכַאמעג טָאה יז זַא
 ,טקַאפ ןעכילקערש ןעגיזָטדמעד ןעגרָאּברעפ טלָאװ

 ,רע טגָאז--,טשינ ןיילַא ךיא סייוו ,סָאװרַאפ --
 טגעלעגקעװַא ,םיױּב ןופ פורט םעד ןעמונעגּבָארַא רע טָאה

 ןעפרַאװעגנירַא ןוא ןעטרָאטג ץכרוד ןעגָארטעגכרודַא ,קַאז ַא ןיא
 קַאז ןטימ ּפורט רעד ןיא םורַא געט עכילטע ןיא ,ךייט ןיא

 ,גערּבַא ייּב םָארטש ן'טימ רעגירעדינ ץעגרע ןעמואוושעגסיױרַא
 :ךז ןייא רָאנ ט'חנעט'עג יקצַאװָאלג טָאה ןעגָארפ עלַא ףיוא

 ,טשינרָאג ןופ סייװ ףיא .ןעסיװ וצ ןָא טשינ ּבױה ךיא--
 טנעֿכײצעגנָא ןעמ טָאה קירטש םעד ןופ םינמיס יד טױל = |

 -רטטַאק ןצ טפשמ'רעפ ןעמ טָאה ןיקצַאװָאלג ןוא ,עידעגַארט יד
 ךיהרעליטש טכַארבעג טָאה רע סָאװ ,רַאפרעד ןימרעט ַא ןהָא עג
 יד ןעגרטּברעפ ןצ ,ןוא ןעגנַאװעגפױא יז ןוא ּבײװ סָאד םײהַא
 רעּפרעק םעד ןעקנורטרעד רע סָאה ,ןעכערּברעפ ןופ ןערוּפש
 : ,ּבייוו ם'גופ

 ,ןעֿפערגרעפ ןעגיזָאי ױמעד ןיא גידלוש ןייז רע לָאז רָאנ
 ןהנעט עלַא ייז םורָאװ .רעטרעװ ענייז ןעביולג טשינ ןעלעוו רימ
 טָאה טוט רהיא ןופ ךוס םעד .גידלושנוא ןעדייל ייז זַא ,ךָאד
 -עֹּב ןוא .אקצַאװָאלג ענעּברָאטשרעּפ יד ןעגָארטעגקעװַא ךיז טימ
 ,טכירעג סָאד יצ ,יקצַאווָאלג יצ--טֿכערעג זיא סע רעװ ,ןעטילש
 -עייז טָאװ ,ןעטקַאט עגידרעטייו ןענעז טָא רעּבַא ,ךילגעמנוא זיא
 .ךָאנ ןעּבעל תודע ער

 31888 רהָאי ןיא עגרָאטַאק ףיוא ןעמוקעג ןיא יקצַאװַאלג
 ןעראהעג טצעזעגנײרַא רע זיא ,ןימרעט ַא ןהֶָא קינשזרָאטַאק ַא יו
 =לעװ ןעגעוו ,עמרוט-ןעדָאװעיַאװ רעֿפילקערש רעגילַאמַא רעד ןיא
 א ןעװעג זיא סטָאד זַא ,ןעגָאז ןײלַא סעלעטירטָאמס ה"ה יד רעֿכ
 ןעמוקעב "קצַאװָאלג טָאה רהָאי יירד ןופ ךשמ ַא ןיא ,"קערש
 -ָטְק טשינ טגעלפ רע סָאװ ,רַאפרעד ץלַא ןוא ץימש 500 רעּביא
 .טסיומוא ,גָאט ן'רֲאפ ןעטײּברַא עגעּבעגעגרָאּפ יד ןעגידנע ןענ
 .װָאדיװַאד רָאטקָאד ןעגיטלָאמעד םוצ ןהעג יקצַאװָאלג טגעלפ
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 'צ ,עצעזנײרַא רעמיצ ַא ןיא ךיד ךיא לָאז ,סָאװ ,ונ--
 : | נ סָאװ

 -צַאװָאלג ןעמ טָאה ,רָאטקָאד םוצ טהעג רע סָאװ ,רַאפרעד
 -עוש יד ףיוא טקישעגקעװַא ןוא "רעליופ, ַא רַאפ ןעטלַאהעג ן'יק
 .עגײט רעד ןופ סעקלַאּב ןעפעלש :ןעטײברַא ערער

 :ןעסימשעג עקלַאּב ןייא רַאפ ךימ ןעמ טָאה לָאמ יירד--

 ןעצנאגניא .ןעּפעלשסױרַא טנָאקעג טשינ ןפוא םושּב יז ּבָאה ךיא
 סָאװ ,םיּב םעד יקצַאװַאלג טנַאמרעד--! ןעֶרָאװעג טֿכַאװשעגּבָא
 .ןורּכז ןיא ןעגעלעג סרעדנוזעּב םהיא זיא

 רעטיר ןופ ףייפ םעד רעסיוא ,טשינרַאג ןעמ טרעה ללּכּב
 ןופ תונורכז יד ןיא יו תונורכז סיקצַאװָאלג ןיא ,סוגק ןוא
 ,טמרוט-ןעדָאװעיַאװ רענעזעװעג רעד ןופ סעקינשזרָאטַאק עלַא

 ןעטעּב ןעמ טגעלפ ,ןע'נַאמרלעפ וצ ןערהיפ ןעמ טגעלפ
 --רעדניק יד .םייהרעד ןיא ןייז ןעלָאז ענייז רעדניק יד זַא ,טָאג
 ףױא ןוא טלעװ רעד ףיוא סטוג .סָארלַ ןעבעג טָאג ייז לָאז

 ףעמיימש םהיא לָאז ןעמ ,ןעזָאלרעד טשינ ןעגעלפ ,טלעװ רענעי
 -ַאּפ ,טשינ סע והט ,ַאפַאּפ, : ןעלסיורט ךיז ייז ןעגעלפ ,עסַאלּב
 גיטרגעה טשינ סיּפע ןעלהיפ ךיז רע טגעלפ *!טשינ סיימש ,ַאפ
 -רָאטַאק עצנַאג יד ,דנַאה רעד טימ ןָאהט ךַאמ ַא ןוא ייז רַאפ
 ףעטעּב טָאג ייז רַאפ טגעלפ עג

 ,גנורעטֿפײלרעּפ עניילק ַא ןעועג ויא סָאד ךיוא רעּבָא .
 טלאמעד זיא ,לעטַאריזדַאנ רעטסטלע רעד ! ןַאמדלעפ סָאװ--

 וצ ןערהיפרעד טגעלפ רע ןענַאװ זיּב ןוא ,וװעצרַאטס ןעװעג
 טגעלפ ןעמ סָאװ .םיוק ,טױט ַא ןעכַאמ רע טגעלפ ,ןע'נַאמדלעּפ

 - .סיפ יד ףיא ןהעטש
 -על וצ ןעמוקעגסיוא ! ןיא רערעוװש ןוא רערעװש ץלַא ןוא

 רע זיא 92 רהָאי ןיא ,ןעשנעמ - ןעטעשטומעגסיוא ןעגיזָאדמעד ןעּב
 ץרעטנוא ןעלַאפעגרעטנורַאא ,ןילַאֿכַאס ףױא טגָאז ןעמ יװ ,רָאג
 | ,"לזמ ןופ דָאר

 .גנולצולּפ ךיא רעה ,טֿפַארטרעפ ױזַא לָאמניא ךיא העג--

 רעה רעד *!לעטיה סָאד ּבָאוֲא טשינ וטסמהענ סָאװ; : ײרשעגַא
 ,רע וַא ,טקרעמעּב טשיג ןוא טכַארטרעפ ךימ ּבָאה ךיא ,וועירטימד



 8 .ל יל ַא ֿפ ַא =

 ",טרעדנוה ןעּבעג םחיא לָאז ןעמ, .קינַאג ן'פיוא טציז

 ןכָאנ .80 ןעּבעגעג זױלּב ןעמ טָאה ןיקצַאװָאלג רעּבָא

 -יּבָאק, רעד ןופ ןעמונעגּבָארַא םהיא ןעמ טָאה ץימש ןעטסגיצפופ

 -יּפשע ןיא ןעגעלעג רע זיא געט ייװצ ןוא ןעט'שלח'עג ַא "על

 .ץימש עייג--ןעמוקעג טשינ ךיז וצ רעּבָא ךָאנ רע זיא ! "לעכלָאט

 סקצַאװָאלג ןעּבענ ןעטרָאק ןיא עמרוט ןיא טליפשעג סָאה ןעמ

 ןעטערטרעפ טָאה סָאװ ,ןיקליש ןעפָאלעגנָא זיא גנולצולּפ ,טרָא

 -ֹוצנָא ןעזיװעּב טשינ ןעּכָאה םירמוש יד ,קינלַאשטַאנ-זיירק םעד

 ןעטרָאק יד ,לָאמַא טימ ןערָאװעג ןעלַאפעּב זיא עמרוט יד ,ןעגָאז

 ףױא ןעפרַאװעצ ןוא ןעטלַאהעּב וצ ןעויועב טשינ ןעמ טָאה

 | ,עראנ רעד
 ,קינלַאשטַאנ רעד טגערפעג טָאה---} סע זיא טרָא סעמעוו--

 ,סיקצַאװָאלג--
 ! טרעדנוה---
 ..טלימשעג טשינ ךָאד ּבָאה ךיא רעּבָא--

 ! טרעדנוה---

 טָאה ,טליּפשעג טשינ תמאּב טָאה סָאװ ,ןיקצַאװָאלג ןוא

 יקצַאװָאלג טָאה לָאמסָאד .ץימש טרעדנוה ןעטָאשעגנײרַא ןעמ

 טָאה ףָּארטש רעד ךָאנ רעּבָא .האמ עצנַאג יד ןעטלאהעגסױא

 טגעלעגניירַא רָאטקָאד רעשינילַאֿפַאס רעגיטלָאמעד רעד וליפא

 רעד ןופ םתיא טיירפעּב ןוא געט יירד ףיוא לָאטיּפש ןיא םהיא

 ,טייצ ךָאװ ַא ףיוא טיײּברַא
 ,יזַא ךיא העג ,לָאטיּפש ןופ סױרַא ןיּב ךיא יװ דלַאּב- |

 ןיקליש רעה רעד ,לוקַא טשרע--סיפ יד פעלש ךיא סָאװ םיוק

 טניימעג ,תודע'נַא זיא טָאג ,ךיא ּבָאה ,ןעגיוא יד רַאפ טהעטש
 .ןעסקַאװעגסױרַא דרע רעד ןופ טושּפ ןזיא רע זַא ,קערש ןופ
 +רָאג ױזַא; .טייז רעד ייּב טציז רע זַא ,טקרעמעּב טשינרָאג
 -הענּבָארַא טשינ לעטיה סָאד רָאג טטליװ ! ךיוא טסעוװעטנוּב וד
 =עו המשג יד זַא ,ךיא העז ,ןעכעגעג ןעמ טָאה '! גיצפופ ?ןעמ
 ןעברַאטש דלַאב רעֿכיז לעװ ךיא .ףוג ן'טימ ןיוש ךיז טנעג

 ײעגפיונוצ רענידרַאּבַאק א רענייא טָאװה טייצ רעד וצ דָארג
 ,הטילפ ןעכַאמ ןצ עיטרַאּפ ַא עמרוט- -ןעדָאװעיאװ רעד ןיא טלעמַאז
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 -טוגנק 70 ןעמוקעּב טפרַאדעּב טָאה רענידרַאּבַאק רעגיזָאדרעד
 ,ייז יב זיא טױט רעד סָאװ ,ןעשנעמ ןעּבילקעג רע טָאה ,ץימש
 -עגוצ ךיוא ןזיא עיטרַאּפ רעגיזָאדרעד וצ ,עטָאלּב--סהיא ייַּב יז
 יקצַאװָאלג ,רעזָאקװַאק ריפ ןענעז ןעפָאלעג ,יקצַאװָאלג ןענאטש

 ַא טליפשעג ךָאנרעד טָאה סָאװ ,ןילייּב קינשזרָאטַאק רעד ןוא

 ,ןעּבעל סיקצַאװָאלג ןיא לָאר עכילקערש
 טלייטעגּפָא ןילייּב ךיז טָאה עמרוט ןופ ןעפיולטנַא ן'כָאג

 ףניפ עגירעּביא יד .ןילַא ןועדנַאװ קעװַא ןוא עיטרַאּפ רעד ןופ

 טזָאלעגקעװַא ךיז ןוא לעפיש ןימ ַא סעקלַאּב ןופ טכַאמעג ןעגָאה

 | | ,סוגסיוא-םי ןעשרעטָאט םעד רעּביא
 ןעהעז ,ךיור א ןעזיוועּב ךיז טָאה גנולצולּפ ,רימ ןעמיווש--- |

 רעטסיײמצילַאּפ רעד .טקרעמעּב זנוא טָאה ןעמ ,לרעפמַאד ַא רימ

 ףױא רימ ןעטרַאװ ,טשינ טהעג סע זַא ,סע טסיײה ,זנוא טגָאי
 ןעגעלעג ,זנוא ןרעדיילש ,ןעפרַאװ סעילַאװכ יד ,לרוג רעזנוא
 ךגיװ רעד םהיא טָאה ,קַאשזדיּפ רענעטנעזערּב ַא סעקלַאּב יד ףיוא

 םהיא ךיא לי .,רעסַאװ ןיא ןעפרָאװעגנײרַא ןוא טּפַאכעגּבָארַא

 רעסַאװ סָאד--גָאט רעגיטכעגַא טשרע ,ןעקעטש ן'טימ ןעמוקעּב
 -נוא ךיז טיג, ,רעּפמַאד רעד וצ טהעג ,ןעגָארטעגקװַא םהיא טָאה
 טוהט ןעמ סָאװ ,סָאד רימ ןעוהט ,ונ ,יקסווָארּבמָאד טיירש "!רעט
 ןעמ טָאה ,הינק יד ףױא ךיז ןעלעטש רימ :טונימ .ַאזַא ןיא
 רהיא טָאה סָאװרַאפ רעּבָא; .רעפמַאד ן'פיוא ןעמונעגפױרַא זנוא
 -יײמצילַאּפ רעד טגערפ ??ןעפראװעגנײרַא רעסַאװ ןיא ןעשנעמ ַא
 ףיא--,רע טגָאז-.טשינ ךיז טרַאּטש, "?ןעשנעמ רעסָאװ, .רעטס-

 ןעפרָאװעגנײרַא רעסַאװ ןיא זיא שנעמַא יװ ,ןהעזעג ןײלַא ּבָאה

 -עטש ן'טימ ךָאנ םהיא טָאה סור רעד טָא ,רעד טָא ,ןערָאװעג
 רָאנ ,שנעמ ןייק טשינ ךָאד זיא סָאד רעּבָא, *,ןעקנורטעגוצ ןעק
 ,ןהצז ןוש ןעלעװ רימ--רע טגָאז--ױזַא ןייז לָאז , ?,קַאשזדיּפ ַא
 -נַא .עמרוש ןיא ןזנוא ןעמ טגנערּב ",טקרעמעּב ןיײלַא ּבָאה ךיא

 ,טלהעפ ןילייּב .ףגיפ ןעמ טָאה טֿכַארּבעג ןוא סקעז ןענעז ןעפָאלש
 לֹּכ טימ ףךיז רימ ןערעװש .ןעמ טגערפ--"!?ןילייּב זיא ואו

 טּביױלג .ןןיילַא קעוַא ןוא טלײטעגּבָא ךיז טָאה ןילייּב זַא ,תועובשה
 יקצַאװָאלג יװ ,ןהעזעג טָאה ןײלַא רעטסײמצילָאּפ רעד--טשינ ןעמ
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 .בורטעגוצ ךָאנ ןא ןעפרָאװעגנײרַא רעסַאװ ןיא ןעשנעמ ַא טָאװ -
 | ."ןעקעטש ן'טימ ןעקה

 - ןע'גילייּב טע'גרה'רעד טָאה יקצַאװָאלג זַא ,סעצָארּפ ַא קעװַא
 ,עמרוט ןופ ןעפיױלטנַא ץתעשנ -

 .רעפ רערעװש ַא יװ ,ךיא ץיז ןעטייק ןיא רהָאי ליווצ--
 טעװ סע ןענַאװ זיג ,טכַאמ-סגנושרָאפסױא רעד רעטנוא ,רעכערפ-
 רעדָא ,הילת רעד ףיוא רעדָא ךיא טרַאװ ,טּפשמ ַא ,דוט ַא ךייפ
 ךיא רעװש .ןעסיימשרעפ טױט ףיוא טעװ ןעמ -- טונק ןיפיוא
 :ןעמ טכַאל ,ָאװטסלַאשטַאג רעד םלועבש תועובשה לֹּכ טימ ךיפ|
 ,"ָאטשיג ןיא לעטימ רעדנַא ןייק ,ןעיירפע בך ןעמ טצװ טלַאמעד ,טלעװ רענעי ןופ ןעמוק טצװ ןילייפ טאמ

 .ַאס ףױא ףיש יד טגנערה 1804 רֹהָאי ןיא ,גנולצולּפ רָאנ
 ןיא ךיז ןעגירקועניײרַא ןעגנולעג זיא ןע'גילייּב .ןע'גילייג ןילַאפ;

 ,טגָאזעג רע טָאװ ,ןעלַאפעגנײרַא רעֶּבָא רע ויא טרָאד ,דנ לט ר
 ,רהָאי ןג|} ףיוא ,עגַאידָארּב א יװ ,עגרָאטַאק ףיוא ןעמוקעג טציאי ןיא ןוא ןעמָאנ ןייז טשינ טקנעדעג ,עגַאידָארּב א זיא רע זַא

 ; ןע'נילייב וצ יקצַאװָאלג ןעפרָאװעג ךיז סָאה
 ,סעצָארּפ ַא ךיז ףיוא ךָאד ּבָאה ךיא ,טזיב וד רעוו ,גָאז--

 ,טע'גרה רעד ךיד בָאה ךיא זַא-
 ,ּבָא ןיִלייֵּב ףיז טגָאז

 ,טונק ףױא ךָאנ ןוא ןימרעט ןעגנַאל ַא ףיוא  רהָאל  ןעבלַאהטרעדנָא ןעטייב וצ רימ סע טגױל סָאװ .,ןייג--
 : עגרָאטַאק רעד וצ יקצַאװָאלג ךיז טדנעז
 זַא ,ךָאד טסייװ רהיא !ןָא ךז טמהעג ! ךעלרעדירג--

 ! ןץלייב זיא סָאד
 : ןעדלָאמעג ןעבָאה ,םינילת ןוא- רעטכיר ,רעּבעגצעזעג עגיזָאדיד ,ייז ןוא סענַאוויא יד טפיוקעגרעטי -נוא טָאה ,דלעג לעסיב ַא טַאהעג טָאה סָאװ ,ןילייב רעּבָא
 .בָא ן'רסמ טעװ סע רעװ ,ןעגע'גרה'רעד ןעלעוו  רימ--

 ,סױא טשינ ןעמ טגָאז עגַאידָארּבַא ףיוא :גהנמ רעטלַא
 | ;ַאװטסלַאשטַאנ וצ קעװַא רֶע זיא ,ןעמוקעג- סגײאצלַא ןיא ףוס רעד זַא ,ןהעזעג טָאה רע זַא ,טלָאמעד
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 .:ןע'גיליימ טע'גרה'רעד ּבָאה ךיא זַא ,ךימ טגידלושעּב ןעמ--

 ! רע זיא טָא ,ךָאד טּבעל ןילייב רעּבָא

 ייד טגערּפעגרעדנַאנפ ,רעדליפ יד טכיײלגרעפ ןעמ טָאה

 .ןייז:הדומ טזומעג ךיז טָאה ןילייּב ןוא ןעטנַאטסערַא
  ןוא טכַאמעג-לטבמ דרָאמ ןעגעוו סעצָארּפ םעד ןעמ טָאה

 .רהָאי ףלע וצ טּפשמ'עגוצ ןעפױלטנַא ן'רַאפ ןעמ טָאה ןיקצַאװָאלג

 .ץימש-טונק 68 וצ ןוא עמרוט-"סגנובורּפסיױא,

 יד ןוא ,רע טגָאז-!ןהעגקעװַא געט סקעז רַאפ זיולב--

 .ךיז גידנענהָאמרעד ,ןערהערט טימ ןָא םהיא ךיז ןעליפ ןעגיוא

 .ץימש-טונק גיצכעזנואפניפ יד ןָא

 .ןעװעג-ףסומ ךיוא ןע'נילייב ןעמ טָאה ןעפױלטנַא ן'רַאפ

 'ךיז ןעסָאלשעּב רע טָאה ,טונק ץטימ ץימש ןוא ןימרעט םעד

 ,ןייז-וצ-םקונ

 --ָאלג רעּבָא ,ךעלּברעק ןהעצ ַא ןעװעלַאשז טשינ לעװ ךיא--

 !ןעּבעל טשינ טעװ יקצַאװ
 וָאנַאדלַאּב "ןַאװיא, רעד ואו ,ןילַאֿכַאס ףיוא לּבר 0

 .רימ טָאה ןעמ ןוא ,סעקיּפָאק 60 רַאפ טסינָאלָאק ַא טע'גרה'רעד טָאה

 :*,ךלעג ּבילוצ , ןעֿכערּברעּפ סָאד ןעגנַאגעּב טָאה רע זַא ,טגָאזעג

 .סָאװ ,רעדרעמ ןעגנידנָא ןילַאֿכַאס ףױא ןעמ ןָאק לּבור 10 רַאפ
 .עילימַאפ עצנַאג ַא ןעליוקסיוא ןעלָאז

 .-פיוא ןעמונעגנָא סענַאװײא יד ךיז ןעּבָאה לּבור 10 רַאּפ

 .רַאפ רעּבָא .לעקניוו ?םענעגרָאּברעּפ, ַא ןיא ןיקצַאװָאלג ןעגנעהוצ

 .ײרעפ יד ןיקצַאװָאלג ןעבעגעגסױא רעצימע .טָאה סעקיּפָאק 0

 ."סענַאװיא, יד ןופ גנורעווש
 --ָאװטסלַאשטַאנ ן'רסמ ! ןָאהט טלָאזעג ךיא ּבָאה סָאװ-

 'װ-ייס ךימ ןעמ טעװ ,יױזַא יצ ױזַא .ךַאז עכילגעמנוא'נַא זיא

 ,ןענע'גרה'רעד
 טשינ ןוא רעסעמ ַא טימ טרוגעגנָא יקצַאװָאלג ךיז טָאה

 .ןעגנַאגעג טכַאנרַאפ זיא יקצַאװָאלג תעשּב ,לָאמנייא .טלעמערדעג

 .-יא, עדנַאּב ַא ןעלַאפעּב םהיא זיא ,לעקניוװ "םענעגרָאּברעּפ, ןיא

 םהיא טָאה ,ועיײּביש עקפעטס ,ייז ןופ רענייא ןוא ,'סענַאװ

 יֹסָאה יקצַאװָאלג רעּבָא ןלַאה ן'פיוא ףיילש ַא ןעפרָאװעגֿפױרַא
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 רעד טימ ןוא קירטש םעד דנַאה ןייא טימ ןעּפַאכוצנָא ןעזיוועּב
 .ךױּב ןיא רעסעמ ַא ןעקפעטס טקַאהעגנירַא רע טָאה רעטייווצ

 ,הטילּפ טֿכַאמעג ןעּבָאה ?סענַאװיא, יד

 ,ןוא ןעירשעגכָאנ יקצַאװָאלג ייז טָאה--? םיבלּכ ,סָאװ  ,ונ--
 ,הסיסג ןיא טלעּפַאצעג ךיז טָאה סָאװ ,ןץ'וועייּביש וצ ךיז טגיױּבעגנָא
 ! רענייא דנוה ,ןיקצַאװָאלג טקיטשרעד וטסָאה ,ַאה--: טגערפעג

 ך'ססוג םעד ,ָאװטסלַאשטַאנ ןעמוקעג !עמרוט ןיא החיצר ַא

 ןיקצמװַאלג ,לָאטיּפש ןיא ןעגָארטעגקעװַא ןעמ טָאה ן'עקּפעטס
 ,גנולײטּבָא רעדנוזעב ַא ןיא טצעזעגניירַא ןוא טריטסערַא ןעמ טָאה

 ןעּבָאה ,ךיז ֹוצ ןעמוקעג 'סענַאװיא, יד ןענעז לייוורעד
 ןעסעזעג זיא רע ואו ,גנוליײטּבא ןייז וצ ןָאהטעג זָאל א ךיז יז
 וצ םהיא ןעגָאלשעג ןוא ריהט יד ןעכַארּבעגסױא ,רעזָאלפליה ַא
 -עטש םעד טקַאהוצ ,דנַאה ַא ןעֿכָארּבעגסױא םהיא טָאה ןעמ .טיוט
 ,קילגמוא םוצ רעדָא קילג םוצ ."םרעדעג יד ןעגָאלשעגּבָא , ,ןער
 ןעטנַאטסערַא עטעװעטנוּבוצ יד ןופ ןוא ךַאװ יד ןעּפָאלעגנָא זיא
 ,ןעט'שלח'עג ַא ,ןיקצַאװָאלג ןעסירעגסױרַא םיוק ןעמ טָאה

 ןעצנַאג ןפיוא רעטעשטעלַאקוצ ַא ןעבילבעג זיא יקצַאװָאלג
 םעטָא ןייק טָאה רע .ןעדייר וצ וליפא רעװש יא םהיא ,ןעּבעל
 | ,טשינ

 =עז סָאװ ,טייל עניזַא טרהיפעג ןעּבָאה גנושרָאפסױא יד
 תודע סלַא .ןינע ןעגיזָאדמעד טימ ןעוועג טנַאקעגנוא ןיטולחל ןעג
 ,ןעּבָאה סָאװ ,'סענַאװיא , עבלעזיד ןערָאװעג טגערפעגסיוא ןענעז
 ,ןיקצַאװָאלג "ןעטָאשרעפ , ,ךיז טהעטשרעפ

 ! סעּפ ןופ טע'גרה'רעד--

 -'רעפ זיא ,טגידייטרעפ זיולּב ךיז טָאה סָאװ ,יקצַאװָאלג ןוא

 ץימש גיסיירד ןוא עמרוטנעטייק רעגיּבייא וצ ןערָאװעג טּפשמ
 ַא רַאפ סָאװ .ןעבעגעג טשיג ןעמ טָאה ץימש יד .טונק ן'טימ
 טָאה רָאטקָאד רעד !ןססוג-בלַאהַא ןעּכעג טרָאד ןעמ ןָאק ץימש
 רעּבָא ,ףָארטשּבײל ֹוצ גיהעפ טשינ ןיא רע ןַא ,טריטַאטסנָאק
 .ןוא גָאט ןרעטיצ יקצַאװָאלג ףרַארעּב ,עמרוטנעטייק ןיֵא גידנעציז
 . םהיא ןעּבָאה ?סענַאװיא, יד .ןעבעל ןייז רַאפ טונימ עדעי ,טכַאג

 .וצ נילייּב ראט יא ,ןעקפעטס רַאפ יא טיט וצ טּפשמ'רעפ
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 -עג רימ טָאה--! םירוסי-לעּב ַא תמאַּב רימ ןעבָאה טָא--
 ,טכַאנק 'ה ,עמרוט ןופ לעטירטָאמס רעד טגָאז

 ;רצרעד רהיא טוחט סאװ רעּבָא--
 -סיוא יד טרהיפעג יזַא טָאה ןעמ !ןָאװט ךיא ןָאק סָּפוו--

 ,גנושרָאפ
 ;סעקינשורָאטַאק יד וצ טדנעװעג ךימ ּבָאה ךיא
 ! ןעגיושעג רהיא טָאה סָאװרַאפ --
 יד זַא ,ןעשימנײרַא ךיז ןעמ ןָאק יװ ? שרעדנַא עשז-יוו--

 -עװ ,ןענע'גרה'רעד וצ םהיא ןעגנודעגנָא ךיז ןעּבָאה "סץנַאװיא ,
 ,ןענע'גרח'רעד םהיא ייז ןעל

 ךיא ,עמרוט רענעגײא ר/7 ןיא ןעטלַאהעג טרעװ ןילייּב
 ,טהיא טימ טדערעג בָאה

 -גוא'גַא ןעננעהפיוא טנקקעג ךָאד ןעמ טאה ריד ילוצ--
 ?טגָאועג טשינ ןילַא וטטָּמה סָאװרַאֿפ ,ןעשנעמ ןעגידלוש

 סָטװ טשינ ּבָאה ךיא .טגױטעג טשינ סע טָאה רימ רַאפ--
 ראט ןעטֿכַארט ףרַאדעּב רעדעי .ערעדנא ןעגעװ ןעטכַארט וצ
 . .ךיז

 ײד וצ .,"רעמונ, ןייז ןופ סיורַא טשינ טהעג יקצַאװָאלג
 רוס ן'רעביא ןערהיפ םהיא ןעמ טגעלפ רימ טימ ןעכערּפשעג
 ,טע'גרה'רעד םהיא ןעמ טלָאװ ,טשינַא .ךָאװ ַא רעטנוא ףיוה-עמ

 -יא, יד ,ךיז טימ גידנעטש ךיא ךיא גָארט רעטעמ ַא--
 -עג ןעּבָאה ײז ,ץעקפעטס ןייז-לחומ טשיג רימ ןעלעוו ?סענַאװ
 ,טרָאװ ןעטלַאה יײז ןעלעװ ,ןענע'גרהירעד ןעלעװ ייז זַא ,טגָאז
 .ףיורעד טרױַאװ ןוא ךיא 397 יװַא טָא

 .סָאװ ,טלעװ רעד ןיא שנעמ רעטסֿפילקילגמוא רעד טָא ןוא
 ,ןעטעּבעג טָאה ,טױט וצ טפשמ'רעפ םהיא טָאה עמרוטנעטייק יד
 | :ןעטייװצ 8 רָקֹנ ,םהיא טשינ הכוט ַא ןָאהט לָאז ךיא

 | ,רעוש רחעז זיא טעגעי--
 ,טגערפעג םהיא ּבָאֹה ךיא ןעוו ,טלָאמעד ןעוועג זיא סָאד = |

 7 .ןטפלעה טיפע טימ םהיא ךיא ןָאק יצ
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 ,געט-עגר ט ק עטׁשרע יז

 ,ןעטגַאטס .ערַא ענעמוקעג-יינ יד זוצר-תוכמ ןעגטלשעג טָאה עמרוט טטיושטיצ -רעפ ןוא שגילײװגנַאל יד ,ט'תיממ'רצ קראטש רע טרעוו ,עגרָאטַאק ףעד ןיא לָאמ ןעטשרע םוצ ןיירַא-טערט טנאטסערַא רעד תעשב סָאװ ,גהנמ םענעי ןופ טרעהעג ,ךילניישרחַאװ ,טָאה רעדעי
 רבה ןרעכיז ַא ףוא יו ,טהיא ףױא ןעוָאלרעפ ןעגָאק ףיז ןעמ טעװ פַצ ;ןײרַא ףילימֲאֿפ רעד ןיא ןעמוקעג זיא סָאװ ,ןעשגעמ םע'ד ןענָאק סיּפ ךָאד ףרַאדעג ןעמ טױט ר ןעגָאלש ןליּפַא םהיא לָאז ןעמ בוא ,ָאװטסלַאשטַאג ן'וסמ טשיי ןוא ןעטלַאהסױא ןענאק רע טעװ יצ ,ןעשנעמ ַא ןענורטטיױא וומ ןעמ + םעס ןעשיטקארה ַא ןופ ךױא סע ןעמ טוהט לָאמלליס רעכָא ;טקיטשרעד טרעוו שנעמ רעד רעכלעװ ןופ ,לַאֿג יד ןעצימע ףיוא שטָאֿפ ןעסיג .ןצסיוא קשח ם'נופ ןוא ןעמעלַא ןוא ץלַא וצ טעכ ןופ ןייוװלליט ,טייקגילײװגנַאל ןופ ,טגָאזעג ןיוש בָאה ךיא יה ,סע זיא ןייוװלייט ? ףיוּפַאק רהָאה יד ךיז ןעלעטש ,טעד ןעגעוו טלהעצרעד ןעמ זא סָאװ ,ענעמוקעג-ייג יד עמירוט יד יא טגינייּפ סָמו ף"לוצ =

 "ףהיא טָאה, :יז טסגערפ וד ןעוו ,טמַאג עגרָאטַאק עגגוי יד ,ערעכיײװ ןיוש ןעטיז יד ןעגעז טציא ,עמרוט רעד ןופ ןעטיז יד ףיא טלעגיּפשעגּבָא ךי טָאה סָאד ןוא טור ןוא טווק טפייפעג םוטעמוא ןעבָאה טלָאמעד .ָאטשינ ןיוש סע ויא טציא ,עדנעגעל א ןערָאװעג זיא ןעטנַאטסערַא יד ןעגינייפ וצ גהנמ רעכילקערש ףעגילָאמַא רעד זַא ,גנוגייצרעגיא רעגידגעטשלופ טימ ןעגָאז ןָעק ןוא סעמרוט ששינילַאֿבַאס עלַא ןעגנַאגעגכרודַא  ןיּב ךיא |



 .ש טי װ עס ָא ר א ד ,װח , 80

 -יברעד םעד ןופ םינקז יז זױלּב ןוא "!םיגהנמ יד ןוא יד ךָאנ
 טימ טלעקָאשעג ןוא טלעכיימשעג ןעּבָאה זױה-ןעדילַאװניא רענ

 ,םיגהנמ עגילָאמַא יד טגָאמרעד ייז ּבָאה ךיא תעשּב ,ּפעק יד

 -עּב ןעטלַא ןעטוג ַא טימ ןעּפָארטעג ךיז ןעטלָאװ יז .יװ טקנוּפ

 ,ןעטנַאק
 ,גיטכיר !לָאמַא ץלַא סָאד ןעוועג ,ןעוועג--

 עגנַאל ןיא ןעזָאלקעװַא ךיז ןרעג ץנַאג ןעגעלפ יז ןוא

 -רעד ןָא.טּבױה רע תעשּב ,ּביל רהעז טָאה שנעמַא סָאװ ,תוישעמ

 ,תורצ עטבעלעגרעּביא יד ןעלהעצ

 םעד ןהעטשרעפ טשינ וליפא ץָאק עגרָאטַאק עגנּוי יד רעּבָא

 | :גהנמ ַאזַא ןופ לכש
 !םעד ןופ ןעמ טָאה הלועפ א רַאּפ סָאװ--

 רעצנַאג רעד ןופ ויִּת ןוא ףלא רעד זיא סָאד--"הלועפ

 -ערג רעד :טשינ סָאד ןיא רעדנואוו ןייק ,עגרָאטַאק רעגיטנייה

 -עג ןעּבָאה סָאװ ,רעדרעמ ןענעז עגרַאטַאק רעד ןופ לייט רעטס

 סָאד ןעגנַאגעּב ןענעז סָאװ ,ןעשנעמ .ה .ד ,ּבױר ּבילוצ טױט

 -עועג ןוא םיגהנמ ,ןעטיז יד ןוא ,"הלועּפ , ַא בילוצ ןעכערברעפ

 -ירעּביא יד ןעפרַאװרעטנוא ךיז ןעומ טייל עגיזָאדיד ןופ ןעצ

 ןופ ,לַאפוצ ןופ תונּברק יד ,ןעטנַאטסערַא ערַאנילּפיצסיד יד :עג

 ,לג .ד .א ןעשינעּביײר-ןעילימַאפ
 -עּב זיא סָאװ ,קיגשזרָאטַאק ַא ,ץלַא זיא .סָאד--"הלועפ

 ןייז ןופ טלהעצרעד רימ טָאה ,ןילַאכַאס ףױא דרָאמ ַא ןעגנַאג

 םענעגײא םעד ּבילוצ זַא ,טנהָאמרעד ייּברעד ןוא ןעכערּברעפ

 ,טסינָאלָאק רעגידלושנוא'נַא רָאג ןערָאװעג טריטסערַא זיא דרָאמ

 ןופ ּבָאה ךיא םורָאװ .,,,טיירפעּב םהיא ּבָאה ךיא רעּבָא--

 .סעצָארּפ ןעגיזָאדמעד ןיא טַאהעג טשינ הלועּפ םוש ןייק םהיא

 םעד רע טלָאװ ,"הלועּפ ַא טַאהעג , ָאי טלָאװ רע זַא ןוא

 -נַאג יד ןוא סעצָארּפ םעד ןיא טרעטנָאלּפרעּפ יאדוא ןעגידלושנוא

 .:ןענַאטשרעפ םהיא טלָאװ עגרָאטַאק עצ

 ."ןעצוג, ןייז ןעגעװ ןעטֿפַארט ךָאד ףרַאדעּב שנעמ ַא--

 | .ךיז ראפ רעדעי

 -רָאטַאק םענעמוקעג-יינ ַא ןופ "גנומהענפיוא , עצנַאג- יד--



 יש טי ת ע ש ָא ר ָא ד אז 1

 ךיז טערַאטס עמרוט יד סָאװ ,ןירעד טנייה טהעטשעּב קינשו

 -עּב יז טסייה סָאד ,םהיא ןופ ?ןעצונ, רהעמ סָאװ ןעהיצוצסיורַא-

 -יװ ףיוא ,ּבָא םהיא טרַאג ןוא טייקנערהַאפרעדנוא ןייז טימ ךיז טצונ?

 | .ןָאק .יז ליפ
 עֿכלעװ ןיא ,ןעליּפש עכילטע עגרָאטַאק יד טָאה וצרעד

 .עֿכיט ַא ןיא .?סעקינשזרָאטַאק עיינ; טימ ןעליּפש רָאנ ןָאק ןעמי

 ןיא ,ןעזוט ןיא ,לרעגניפ ַא ,עלעטייּב ַא ןיא ,ל'מלצ ַא ןיא ,על

 ,טיור ןוא ץרַאװש !
 .טע וליפא ןַאהרַאפ זיא גנומהענפיוא ןימ ןעגיזָאדמעד ןיא

 טֿניײל ַא וצ הואּת יד טפָארטשעב טרעװ ָאד :סעשיטַאּפמיס סָאװ
 םענעגייא םייּב ןעניוװעגוצּבָא קשח רעד ,לעטסנידרעפ רעֿכיז ןוא

 ,רעּכיז ףיוא רעדורּפ

 :1- טו

 ,ןילַאכַאס ףיא ןעמוקעג סָאװ-רָאנ ןיא סָאװ ,עיטרַאּפ יד
 -עג טקוקעגמורַא שיניצידעמ זיא ,ןיטנַארַאק ןעטלַאהעגסױא טָאי
 גנוסַאּפוצ ןוא ןעצונ םוש ןהָא ןערָאװעג טלייטוצ ךָאנרעד ,ןערָאװ
 טשיגרָאג ןענעז סָאװ, ,ענױזַא ןוא ?עֿכַאװש, ,?עטדנוזעג , ףיוא
 .עמרוט ןיא ןערָאװעג טֿכַארּבעג זיא ןוא ,?טייּברַא רעד וצ גיהעפ -

 4-8 ערהיא ןעסעזעג זיא עיטרַאּפ יד תעשּב ,רעהירפ ךָאנ
 םינפוא ענעדישרעפ ףיוא עמרוט יד ךיז טָאה ,ןיטנַארַאק ןיא געט

 -רַאּפ רעיײנ רעד טימ ויא םענייא וצ ,םהיא ןעגעװ טגידנוקרעד
 ירד םוצ ,רעפלעהטימ ַא--ןעטייווצ ַא וצ ,רעדורּב ַא ןעמוקעג עיט
 טימ גירגעריקיזיר ,טייל עגיזָאד עלַא יד ,רבח רעטלַא'נא םתס ןעט

 הא ןיטנַארַאק ןיא ןעװעג ןענעז ,רעטיר טימ ןוא רעצרַאק טימ-
 גידנעריקיזיר ,םיבשות-עמרוט יד ,טגערפעגכָאנ ויא-סע-ליפ ךיז
 קעמש ַא ןוא ןיטנַארַאק ןיא ןעפָאלעגקעװַא ןענעז ,ןעקור ן'טימ-
 טֿכַארּבעג טָאה ןעטנַאטסערַא ענעמוקעגייג יד ןופ רע ,ןָאהטעג-
 ןררד טצעלעגנָא ךיז טָאה סע רעװ ,דלעג לעסיּבַא ךיז טימ
 רעוו ןוא ,תושקּב ןוא ףירּב ןעּביירש ךרוד רעדָא ןעטרָאק ןיא ןעליּפש
 ןעמ טהעגרעד ָאד ,ךיז טימ דלעג טכַארּבעגטימ םתס טָאה סע
 טתסַאֿפ ףױא ןעגעגעג ןעּבָאה ןערישזַאסַאּפ ה"ה יד ליפיוו : ץלַא



 עק | ףןילַאֿפַאּפ

 יצלב ןעטעפוצסיוא ןעגנולעג זיא סע ליפיוו ,ןעטנַאטסערַא-רעגניז יד

 טטמוק עיטראפ עצנַאג יד תעשּב ןוא ,"ןילת ן'רַאֿפ, עגיטייז יד

 -ןוא-בָאה ןעצנַאג ם'נופ עמרוט יד ןיוש סייוו ,ןײרַא עמ"רוט ןיא

 ךיפיוא ןעּבָאד !רָאדעּב ןעמ ןעמעװ ןוא ןעטנַאטסערַא יד ןופ סטוג

 | ,גיוא
 -=לִצ ךָאנ ןענעז ָאד ןוא ,נייא ךױא יװַא זיא עמרוט ןיא = |

 .סערַאג יד רעטנוא ןעּפָאלש ןעמ זומ ,ןעשנעמ עיינ ןעמוקעג

 רעטרע ןטס;3ב יד ןעטיוקרעפ וצ סעטסָארַאטס יד ןָא-ןעּביוה

 .עגעמוקעג-יינ יד ייּב סױרַא ןעמ טסייר ,ךילריטַאנ ,ייּברעד ןּוא

 -"וט ןיא ?טרָא טוג,א ךילנהעװעג טסָאק סע ליפיו ,וחעמ ךסַא

 בָא זייוכעלסיּב טסקַאװ סענַאגישז עטרעגנוחעגסיוא יד ףיױא ,עמ

 .=ילֹּבעְג זיא ייז סָאװ ,עטצעל סָאד ןעפיקרעפ יי :טױה עײנַא

 רעטנוא יז ןעֿכיױק ןײלַא ןוא--ערַאנ רעד ףיוא טרָא סָאד--ןעּב

 ,ערַאנ יוד
 צצ ןעמוק טשינ ץלַא ךָאנ ןַעק קינשזרָאטַאק רעיינ רעד

 רעד ןופ טלעמוסוצ ,ןעקארשרעד זיא רע .,תונויער יד וצ ,ךיז

 .ךיז ןעטלטה רצ יװ ,ןהעג וצ יװ טשינ סייװ ןוא ,הביבס רעיינ
 יא טשיג ָאד ךיז לָׂשֹז ןעמ ואװ זַא ,ךַאז ןייא רָאנ טהעז רע

 ןעלַאפרעפ ןעמ טרעװ דלעג ןהָא וַא ,ולעג טסָאק ,ןָאהט רהיר
 .ףתעגרעטנוא טלעװ יד געמ סע--ןעגירק ןעמ זומ דלעג זַא ןוא

 .סהיא ןעמ טקַאּפ טונימ ַאזַא ןיא טָא ןוא
 568 יש הא סעראנ יד ףיוא טציז טנאטסערא רעיינ רעד

 ה"א עכלעװ ןעשיװצ ,ןעשנעמ יד וצ ריגיינ ןוא קערש טימ
 .ןערהַאי עגנַאל ערעסָאװ ,ךָא ,עגנַאל ןעּבעל וצ טרעשעּב זיא

 ײגמטסערַא רעגיד'תובחרַא םוא ךיז סחעג עמרוט ן'רעּביא

 -טקעטש ענעשעק-טַאלשוּב רעד ןופ :דנַאל-ןעטנַאטסערַא ןופ לעט
 .ןךיא ןוא לעעינק ַא טימ זיא קע רעד ,לעֿכיט ַא ןופ קע'נַא סױרַא

 ,עּבטמ א ןַאהרַאפ ,גיטנעק ,זיא לעּפינק
 ײָעג ףראװ 8 רעחירפ טָאװ סָאװ ,טנַאטסערַא רעטייווצ ַא

 .ףעטביא ךיז טע'בנג ,טנַאטסערַא םעינ םעד טרָאװ טוג ַא ןָאהט

 .ללברָעד טיג ,טנַאטסערַא ןעגיד'תובחר םוצ ןעטניה ןופ עילָאװַאּפ

 .פטמהָענ ,לעמינק םעד ּבַא-טדניּב ,ןעגיוא.,יד טימ קנואוו ַא ערטיֿפ,
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 א קירוצ ןיירַא טג97 ןוא רעגיצרעפ ַא עבטמ יד סױרַא

 רעטקישעג רעד ןעכלעװ וצ ,טנַאטסערַא רעײנ רעד .עקיּפַאק
 טַאװֿכ ַא טָאג :וצ םירָאװ טלעכיימש ,ןעקנואועגרעטנוא טָאה גגוי
 | -,"גגוי א

 -תובהה םוש גני רעטקישעג רעד טיירש--! רעטעט ,יע--

 צשילרעטסרא אזא רַאֿפ סָאד רטסָאװ סָאװ-.טנַאטסערַא ןעגיד
 ?לעֿכיט ַא ןיא ןעדנוברעפ יז טסָאה וד טָאװ ,עקיּפָאק

 =לד'תובהר ףעד גיטומטוג טגערפ--! עקיּפָאק ַא ראפ סעוו--

 | - ,טנַאטסערַא רעג
 -םילש ,לעכיט ןיא ןעדנוברעפ זיא סָאװ ,עקיּפאק יד טָא--

 -טױיצַאּפש ןוא עקיטטק 8 ןעדנוגרעפ סָאװ ! ערעלָאכ ! זר ,לזמ
 ! םֹורג

 1 רענײמ רעירש !קסיפ םעד ןעטרָאד ןיוש = ךאמרעט---= =
 רעג טרעפ 8 רָאג ,עקיטשק ןייק טשיג ויא סָאד

 לעכיט ןופ קע םעד טלַאהעּב טנאטסערא יו גיד'תוכחר ר"

 ,םלוע'נא םורא ךיז טביילק לייוורטד .שנעשעק ןיא

 --גנוי רעליואוו רעד רעּביא ,םהיא טמירק--! רעגיצרעפ ַא--
 ;ןעגױא ענייד ןיא יועגיצרעפ ַא ןהעועג לָאמַא ןעד רטסָאה--
 "!ףעגיצרעפ ַא, יז ןופ טומל ןוא עקיּפָאק א ןעדנוּברעפ טָאה

 רעד ןייב ןױש טרעװ--! רעניױזַא ןוא רעגױזַא וד ,ךא--
 ללא יד רָאפ שיבמ ףימ וטוימ סָאװ--,טנַאטסערַא רעגיד'תובחר
 ךיז רימ ןָעטעװ ? טעוועג ןיא ןהעג וטסליװ ? ןעטנַאטסערַא ןרעה
 | ,רעגיצרעפ א זיא סָאד ז8ַ ,ןעלברעק ןהעצ ףיוא

 ? ןחעצ ףיוא--
 }ָאטשיג דלעג ןייק ,סָאװ ,ןהעצ ףיוא ,ָתי ,וג--
 ,טכָאל טםורֲא םלוע רעד

 טעטש ,טשיג ךיא ּבָאה ךעלּברעק ןהעצ ןייק = ,רָאנ-רעה--
 --! לבור א ןעבעג ךָאנרעד רימ וטסעװ ,עבטמ עטיור ַא ןייא וד
 ףערַא םעײגנ םעד גני רעלױאװ רעד רעיוא ן'פיוא ןייא-טמיור
 | ,טנַאטס

 ,ךיז טלעקגעװק טנַאטסערא רעייג רעד

 .,ןהעזעג ןײלַא ךָאד טטָאה .רעכיז ףיוא ךָאד טסליּפש וד--
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 5 ,םלוע רעד םהיא ט'הצע--! ןייא-לעטש-=

 טהיצ ,ןעגנולדנַאהרעטנוא יד ןעהעג סע ןענַאװ זיּב ןוא
 -ערּפשעג ךרוד טנַאטסערַא ןעגיד תובחר םעד ּבָא יװ יזַא ןעמי
 .ןעקרעמעּב טשינ לָאז רענעי זַא ,ןעכ

 גנוי רעליואו רעד טגאז--!רימ רַאפ רע טלעטש טָא--
 ַא קעװַא רָאנ געל--.טגָאטסערַא טעיײנ םעד ףיוא ןָא-טזיײװ ןוא
 !טעליֿב ןעטיורד

 | ,עגידלבורגהעצ וצ קעװַא ןעגעל עדייּב
 טיג-!רעדנַאנּפ ןײלַא דניב !לעֿפיט טָאד סױרַא-םהענ--

 .,טנַאטסערַא םעינ םעד לעכיט סָאד רעּביא ןעמו

 -רעפ א :טױט טרעװ ןוא לעניט סָאד ףיױא-טניב רענעי
 | | !רעגיצ

 --ּפָאק רענעמהייל רעד ,ךָאנ טגָאז רע ןוא !ריד עשז-ַאג--
 סמענעי ענעשעק רעד:ערפ ַא ןיא טשינ רעטייוו להעצ ! עקיפ ןק ַא
 | ,סרעגגילקי

 טרעמָאי--!לעדניװש ַא טֿפַאמעג ךָאל טָאה ןעמ רעבָא-
 ,דלעג ן'רַּהֹפ ךיז טּפַאֿפ ןוא טנַאטסערַא רעיינ רעד

 ּביוא ןוא ,סיורַא בוא ןעמ טסייר עגידלבורנהעצ יד רעגָא

 -  ןעמ ט'תיממ ,טשינ טיג רע
 ,ללּכ ַא ,להאצעּב ָאט--טליּפשרעפ --
 -ערא רעגיד'תובחר רעד זַא ,ךיז רע טּפַאכ ָאד טשרע

 -ישז עדנַאּב ןייא ןענעז עדייב--גני רעליואו רעד ןוא טנַאטס

 .רעליּפע ןוא סענאג
 רעגיד'תובחר רעד :רע'טושּפַא רָאג ַאד זיא "ץנוק, רעד

 ,לעּפינק סטָאד ענעשעק ןיא ןעדניעּכָא רָאנ ףרַאדעּב טנַאטסערַא

 -ייא ,רעגיצרעפ ַא קירוצ ןעדניברעפ ןוא עקיּפאק יד ןעמהענסורַא |
 ןיא לעיצעפס ךיז ןעמ טּביא ,עיטרַאּפ עיינ ַא טמוק סע רעד
 ,דנעה יד ןופ טייקטקישעג , רעגיזָאדרעד ןיא

 לייוװרעד ךיז טליּפש ,רעדיו ,רעמַאק רעטײװצ רעד ןיא
 | .ענעצס רעדנַא'נַא בָא

 .ָאט רענעטלָאשרעּפ ! רעטפיוטעג טשינ רעטָאט וד ,ְךַא -
 -גַאטסערַא עיינ עֿכילטע רַאפ טנַאטסערַא רעטלַאנַא טיירש--! רעט-
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 רע ןעֿפלעװ ייּב ,קינשזרָאטַאק ןעטַאװע'מּת ַא םענייא ףיוא ןעט
 ךמעה ץ'רעטנוא ןעטינשעגּבָא דייהרעטקרעמעּבנוא סָאװ-רָאנ טָאה
 ,ל'מלצ סָאד

 -וצ רענעי טיײרש--? רעטָאט 8 רַאפ ריד ךיא ןיב סָאװ--
 ןטיױא םלצ ַא גָמוט ןוא שנעמ רעטפיוטַעג ַא ןיִּב ךיא--,קיד
 לח

 !רעטַאט ,טלצ ןייק טשיג טסגָארט--
 ףניפ ןיא ךיז רימ ןעטעװ !1טשינ ךיא גָארט יֹװַא יװ--

 | ,לבוד
 .ָאל--,עגגי יד וצ טגאטסערַא רעד ךיז טדנעוו--! הרגח--

 .זָאדמעד זָאנַא ןעּבירנָא ןוא לּבור ףניפ ןעלמַאזפיונוצ רימ
 ,לַאבאּב ןעג

 .ינשעגּבֶא ןעמ טָאה ל'מלצ סָאד זַא ,ןחעועג ןעּבָאװ עלַא
 ךלַאב ,גיטיונ ןיא סָאד יװ ,יַטיָא-עגרָאטַאק ףיא רלעג ןוא ןעט
 ,לבור ףניפ ןעגילקעגנעמַאזוצ ןערעוו

 ,רענלַאק םעד ּבָא-עילימש -

 ָאד ,םלצַא -ולַאה ן'פיוא ,דמעה סָאד ּבָא- טעיליפש רענעי
 :ָרַא רעד סָאװ ,ןירעד ץנוק רעצנַאג רעד ,ךילריטַאנ ,טהעטשעב

 ,טימלצ יווצ טגָארט טנַאטס |

 סָאד קירוצ ןרעדָאפ ,טשימוצ ןענעז ןעטגַאטסערַא עיינ יד
 .גאג יד טהעג ייז ןעגעקטנַא רעּבָא ?ןלעדגיוװש ַא זיא'ס, : דלעג
 :ןעטסיופ יד טימ עמרוט עצ

 ןללּכַא !טליּפשרעפ טסָאה וד זַא ,,להָאצ--
 -ערַא םעייג ן'פיוא ןעלעטשּבָא טשינ גנַאל ךיז ןעלעוו רימ

 -ייַּב ןייז ןיא גידנעקוק ,רעטפַאגרעפ ַא ,רעביא-ט'רזח סָאװ ,טנַאטט
 ; ןיירַא עלעט

 טציא ןוא ךעלּברעק גיצנַאװצ ןעוועג ? ןייז סָאד ןָאק יוו--
 ןיזַא בױא .טע'םנג'עג טָאװ ןעמ ןַא ,סע טסײה !ןהעצ ךיא בָאה
 ,ןעגָאלק ןהעג ךימ ךיא לע

 { רענדוקסַאּפ רוסמ ! ןרסמ העג ! רָאנ-םורּפ וד--
 ,לעציּפש ענעגייא סָאד טכַאמעגכױוד ןעמ טָאה םהיא טימ

 ללְּכּב וא ןעסַאג רעסעדָא יד ףיוא רעטפע ןעזײװ םיבנג יד סָאװ
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 ,טדעטש עסיורג עלַא ןיא
 .עטייּבַא ןענופעג יז ןעּבָאה טנַאטסערַצ ן'טימ דנַאנעּבלַאז

 ן'טימ ןעלייט ןעמהענ טלָאװעג ךיז ןעּבָאה ייז יװ דלַאּב ןוא על
 .תיּבה.לעב רעד דרע רעד ןופ יװ ױזַא ןעכָארקעגסױרַא זיא ,ּביור
 ,עלעטייּב ןופ

 ! סניימ---
 | !םהעג ָאט ,טנייד--
 ליוצ יד ןעמוקעגניהַא ןענעז ואוו רעּבָא | רָאג-טרַאװ--

 ,סלבור ענרעּבליז ייוצ טַאהעג ָאד ּבָאה ךיא ?סלּבור ץענרעבליז
 ,ןהעזעג טשינ סלּבור עגרעּבליז ןייק ןעּבָאה רימ---
 ןעמ !ןענע'בנג ַא רַאפ סָאד זיא סָאװ !טסגיײל וד ,יע--

 ?ענעגיא ייּב ןענע'בנג ןעּבױהעגנָא רָאג ןיוש טָאה
 ,ןעכזמורַא זנוא טסנַאק !ערעלָאֿפ ,וטסליּב סָאוװ---
 ןייז טזייװ ןוא סענעשעק יד סיוא-טרהעק טנַאטסערַא רעד

 ,טנַאטסערַא רעיײנ רעד ןָאהט ךיוא זומ ענעגייא סָאד ,עלעטייּב
 ענרעבליז ענעלַאפרעפ - טש'רמולּכ יד ןופ תיּבה-לעּב רעד

 יד ,ךילריטַאנ ,טשינ טניפעג ,עלעטיײּב סמענעי ןיא טכוז סלּבור
 ,קירוצ-עלעטייּב סָאד ּבָא-טיג ןוא סלּבור ייווצ

 לעּביארעפ ןייק טָאה .ןעמונעגוצ רעטייווצ ַא אמתסמ טָאה-- |
 ,,טייל עֿבילטנערָא טנעז רהיא זַא ,ךיא העז טציא ,טשינ

 ,סלּבור ייוצ ענערָאלרעּפ יד ןעכז קעװַא טהעג ןוא
 ןיא קוקַא טײ טנַאטסערַא רעיינ רעד זַא ,רעּבָא ךָאנרעד

 ןענעז ,טלוזעג ָאד טָאה רענעי תעשּב זַא ,רע טהעז ,עלעטייּב
 ,לּבוװ ןחהעצ ןערָאװעג ןעדנואוושרעפ

 -עג ןיא ,טייקלענש ןיא ךַאז יד רעדיװ טהעטשעּב ָאד
 -עטייּב ןיא עיזיוער רעד תעשּב זַא ,ןירעד ךיוא ןוא טייקטקיש
 סיוטש ַא ,גידנעליוו-טשינ טש'רמולּכ ,ןעטניה ןופ רעצימע לָאז ,על
 -גיוצ ןוא לעמוט ַא ןעּכַאמ ללּכּב ,טנַאטסערַא םעיינ םעד ןָאהט
 / ןרהעקּבֶא עלײװ ַא ךיז לָאז רע ,טנַאטסערַא םעד ןעג

 -יּפש םורא טהעטש סָאװ ,עפורג רעד וצ וצ רימ ןעהעג
 :ןעטיוהרעגניפ ייווצ .טיוהרעגניפ ַא ןיא ןעמ טליּפש ָאד ,רעל
 --רָאג--ןעטייווצ ץרעטנוא ,לעכעלייק ַא ןַאהרַאפ זיא םענייא רעטנוא
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 סָאװ ,עלעקנעב ןעקשטיניילק ַא ףיוא טליּפשעג טרעװ סָאד .טשינ
 ַא טָאטשנָא סערַאנ יד ףױא טלעטשעגפױרַא גָאטימ םייּב טרעוו
 -רעגניפ יד טייקלענש ַאזַא טימ רעּביא-טקור רעליּפש רעד ,שיט
 רעטנוא .ןעקרעמעּב וצ ךילגעמנוא ןיטולחל זיא סע זַא ,ןעטיוה
 ,לעכעלייק סָאד טגיל יז ןופ ןעכלעוו

 -ּפש רעד טיירש--!ןעיינשרעפ ,ןעהערדרעפ ןָאק ךיא--
 ! טליּפש רעוו--,רעל

 .ײט ,דש ,זור ,ןעּבעל ןוא ּביײל ןייד וצ ךָארּבנייא'נַא--

 טָאה גָאטרַאפ ! ריד ּבילוצ טשינ ןעמ טהעז טלעװ עסייװ יד !לעװ
 ן'פיױא םלוע רעד טיירש--!ןעליֿפש םוצ ןעמונעג ןיוש ךיז רע
 ,רעליּפש

 --!וד היה עגעטלָאשרעפ ? ןָא היד סע טהעג סָאװ רעּבָט--
 ,קירוצ רעליּפש רעד טיירש

 -נָארַאּפ ןייק טשינ יא סָאד לייװ ,ןָא רימ טהעג סָאד--
 ,!סָאװ טָא !קעד

 !רָאנ- .רעה ,רעכַאמ- .קעדנָארַאּפ ַא רַאפ ָאד סָאד וטזיּב סָאװ--
 רעײנ א !ןעֿכַאמ סעקדנַארַאֿפ רעה ןעפורעג םהיא טָאה ןעמ
 ! רלעה

 ,ןהעצ יד ןיא ןעּפַאֿפ טסעװ !טשינ עקװַאה וד רעגָא--
 .!וד ערעלָאֿפ

 ! ןעקַאהוצ ּפָאק םעד ריד לעװ יא .,גייווש--
 !ןעדלעה ענױזַא ןָאק ןעמ--
 יא דנעה יד ןעזָאלּבָאהַא ןעמ טעװ טָא.טָא ,ךיז טמַאד סע

 "סעקילושז, טימ ןעטייּברַא ןעּבױהנָא טעװ ןעמ ןוא סעװעלַאֿכ יד

 רעד ,טציהוצ ,דליו סױא-ןעהעז רע'מינפ יד ,סרעסעמ טימ--

 -סױא ךיז טָאה רע .ליּפש ם'ניא ןעסעגרעפ ראג טָאה רעליּפש
 ,רעגידיילעב םוצ םינּפ ן'טימ טחערדעג

 -נוא ,קוק ַא ןעטנַאטסערַא יד ןעּביג ,לעמוט ןיא ,ָאד רעּבָא

 ,לעֿכעלײק סָאד טגיל טיוהרעגניפ ַא רַאפ טָאװ רעט
 ײז ןעמיור--! עגידלבירוהעצ ַא ןייא-לעטש ,ןייא לעטש--

 סָאװ ,טנַאטסערַא ןעשיטקַארּפ טשיג ,ןעגני םעד רעוא ןיא ןייא

 וצ .ןייא-לעטש--.ליפש סָאד ןעּבױהעגנָא ךיז טָאה םהיא ןעּבעג
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 בָא רע טניװעג ןעמעלַא ייּב !ןעװענַאש םחיא ןעמ לָאז סָאװ
 טֶא !רעֿכז ףױא ןייא-לעטש .,ךיוא םהיא געמ ןעמ ,השק'שינ
 ,טרָאק רעד רעטנוא דלעג סָאד טלַאהעּב , יױזַא

 ,יד וצ ןיוש ןעמ טיירש--! םידש ,ךייא ןיוש גונעג רעּבָא--
 ?וטסליװ סָאװ ! לעסיּב ַא סָאד ךיז טסייר ןעמ יוװ--.ךיז ןעגירק סָאװ
 -ָאלשוצסױרַא סָאװ ָאטשינ ןוא ,ריד העג ָאט ,טשינ טלעפעג ריד
 | ןעבעלכ ,דנַארּב ַא--שנעמ ַא .ןעשנעמ ַא ןופ רעייפ ןעג

 ןעסע ןיא ןערָאװעג טגידלושעּב ,וָאקטָאלטק לעװַאּפ קינשזרַאטגק רעד אלי ןעט בע ;טש ןיא ןערָאװעג טגידלושעג יי א יי
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 ,רעליפש רעד .קעװַא ןעמ טרהיֿפ ןעגיונעריטסעטַארפ םעד
 -ליפש םוצ םוא ךיז טהערד ,ךָאנ ךיז טלעדיז ןוא טעשטרָאװ סָאװ
 | .עלעקנעב

 !ָאד ךיז טרעה סָאװ .,וג--
 .טרָאק רעד רעטנוא טגיל דלעג סָאד ,גנונױרַא ןיא ץלַא--
 ןעטיוההרעגניפ יד רַאפ רעליפש רעד ךיז טמהעג
 לװ יֹוֵזֲא ןייז ףרַאד סע !ןעזַאל ןיוש וטסגעמ סָאד ,ןיינ--

 ?םעד ףיוא טא ,יװַא טחעטש 'לימש סָאד ! טָאמע' לַא טליּפש ןעמ
 ,טלעטשעגנייא רע טָאה טיוהרעגניפ

 !םירש ,ןהעועג אמתסמ ךָאד טָאה רחיא רעבָא--
 -לל ןייז ןיא רעגייק טָאה ,םיבנג ןוא סעקילושז רעטיוא-- =

 ,טליּפש ןעמ .גנונדרָא ןיא ןיא סע ,ןיינ .,ןהעזעג טשינרָאג ןעּב
 !ףלעג ליפוצ טלעטשעג ןעמ טָאה רשפא רעּכָא--
 ךיא ןוש יא סע .סרטק רעד רעטנוא טגיל סע ליפיוו--

 על טסאה ,"לעקנוט, ףױא ךָאד רימ ןעליּפש ףיורעד ,גנוגדרַא

 -הָאֹצ וצ ךױא 3 ּבָאה ָאט ,וד ןייּב רעשיטניה ,ןעגיוועג וצ

 א יא טהד ףיוא .טליװ רהיא יװ ןייז ןיוש לָאז ,ונ--

 ?ַאה ,טיתרעגניפ רעד טָא ,םיכסמ ךיא ןיב ,ַאוַא ללּכ
 ,טגאטסערַא רעיינ רעד טגיטעטשעּב--,רעד טָא--
 -ניפ ן'רעטנוא :טיוהרעגניפ םעד ףיוא-טּביוה רעליפש רעד

 ףעטנוא ןופ דלעג סָאד ךיז וצ רע טּפעלש ,גידעל זיא טיוהרעג

 | ,טרָאק רעד
 ךענאק ןיא ,טייקטקישעג ןיא רעדיװ ָאד טהעטשעּב ךַאז יד

 -םיוא ןיא טנַאטסערַא רעײג רעד תעשּב ,טקרעמעּבנוא ןוא לענש
 עד רעטנוא לעכעלייק סָאד ןעלעטשוצרעּביא ,,גירק ש'נופ טגערעג

 ,טיוחרעגניפ ןעטייװצ

 =לעזסָאד-ןוא-סנייא טעמּכ זיא ?טיור-ץרַאװש , ןיא ליפש סָאד
 -נַא רעדָא ןייט רעדָא :גנַאלרעפ ן'טיול סיוא-טבילק ןעמ .עּב
 .ןעטרָאק ערעד

 =ױר ַא עניא ןוא עצרַאװש ליװצ :ןײט "ירד ןעגיל סע

 'ףעגיד'מיואמ אֹזֲא טימ רעּביא ײז טגעל רעליפש רעד .עט
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 יד טגיל ואװ ,ןעּפַאכ טשינ ןפוא-םישב ןָאק ןעמ זַא ,טייקלעגש
 ,עטיוד

 רעליּפש םעד טש'רמולּכ ןעמ טלעמוטרעפ ןעליּפש ן'תעשּב
 -יּפׁש רעד .ןָא טיפע סחיא טנָאז ןעמ רעדָא גירק ַא ךרוד רעדָא

 טנַאטסעַאנַא טמחעג השעמ תעשּב ןוא ,ּבָא ךיז טרהעק רעל

 ףיױא טכַאמ ןוא ןױט עטױר יד טגיל סע יאװ ,קוקַא טיג ןוא

 ,רעדעפיילּב ַא טימ ןמיס ַא רהיאי

 רעיא ןיא ןייא ןעמ טמיר--!טרָאק רעד ףיוא לעטש--
 | ,טנַאטסערַא םענעמוקעג-יינ םעד

 טמהענ ,סעומש סעד רֶעדָא הקולחמ יד טגידנע רעליּפש רעד

 ןעטרָאק יד רעּביא .רעדיו רע טגעל ןעליּפש רעדיו ךיז רע

 ,ןעטייוצ ן'פיוא טרָא ןייא ןופ

 רענעזיװעגנָא רעד ףיוא ןייא-טלעטש טנַאטסערַא רעיינ רעד

 טימ : טגָאמרעּפ רע סָאװ ,ץלַא ןייא רע טלעטש לָאמליײט ,זיוט
 ןילַא םהיא ןעמ טיג ןערעװ רעֿבײר לעּפָאט רע ליװ לָאמַא

 ! ץרַאװש--ףיא רע טקעד :ןעטרָאק יד ןעקעדפיוא

 שיּפִש עגידרעהירפ יד ןיא סָאװ ,השעמ ענעגייא יד זיא ָאד

 ףיוא זױט עטױר עטנעֿכײצעגנָא יד םוא-טייּב רעליּפש רעד ,ןעל
 רעגיטש ןעּבלעומעד ףיוא רעהירפ ךָאנ זיא סָאװ ,רעצרַאװש ַא

 ,ןערָאװעג טיירגעגוצ .ןוא טנעכייצעגנָא
 ןעניוװעג ןעליװ יסָאװ ,עגינעי-יד טרַאנעגּבָא ןערעװ יװַא

 ,רעֿכיז ףיוא

 ףיוא ןעטנַאטסערַא עגנוי יד דנעװָא ןיא ךיז ןעגעל טָא ןוא
 .הָאֹצ ןעלעװ טשינ רַאפ ט'תיממוצ קרַאטש לָאמליײט ,סערַאנ יד
 : ןעטכַארט ןוא ,ןעל

 !ןעשנעמ לעסיּב ַא ריד ןענעז סָאד--

 | : טסיירט ןֹּכש רעד ןוא
 ,טנַאטסערַא'נַא ,טנַאטסערַא רעטכע'נַא טציא וטזיּב רַאפרעד--

 -ץגייא סעד ןעגנַאגעגּכרוד ןענעז עלַא ,ןייז וצ רעהעג סע יװ
 ,ןייז ףרַאדעּב ױזַא .רדח םענ

 ײיז ןענעז רַאפרעד ןוא ןערָאװעג טקילפעגמורַא ןענעז לז |
 .וא םוטנעגייא טנייפ טָאה עגרָאטַאק יד .סעקינשורָאטַאק עטכש
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 רעד רעּביא םורֲא טציא טריצַאּפש דלעג רעייז ,רעמיטנעגייא

 א.םענעי ייּב ןעגרָאמ ,םעד יב טנייה ? עמרוט-
 ןוא המיא טימ ןעטֿכַארט ןעטנַאטסערַא עייג יד ןופ עכנַאמ

 ,טיױג ןעדייל ןוא ןרעגנוה וצ ןעמוקסיוא טעװ ייז זַא ,קערשי
 -עװ ןוא טרעטיּברעפ קרַאטש ןענעז ,רעדיװ ,ערעדנַא ןוא

 ןעלעו ןיא-סע-ןעװ זַא ,גנונפָאה רעד טימ ןעפָאלשעגניא ןעד
 ,םענעמוקעג-יינַא ןעקילּפמורַא ױזַא ךיוא יז

 ,ןי לַאֿפ;ט ף וצ ןעשנ}עמ עטנעגילעטניא

 ?ןעגױא יד ןיא טױט םעד ןהעזעג ויא-סע-ןעו רהיא טָאה
 רעד זַא ,טײקשירַאנ זיא ?טייצ, זַא ,רהיא טסייװ טלָאמעד

 ,ן'העש זַא ,ךַאז עטכַארטעגסױא'נַא זיא ?טייצ , ןעגעו ףירגעצג
 ,טלעװ רעד ףיוא טשינרָאג ןעריטסיזקע ןעדנוקעס ,ןעטוניממ

 טיג ןוא ףױא ךיז טּבױה עלעגניצ.סיש סָאד ןענַאװ ןיב
 ןעבעלרעּביא ןוא ןעטֿכַארטרעּביא ליפיזַא רהיא טנַאק ,קַאנקַא
 ןוא טכַארטעגרעּביא טשינ טָאה רהיא ליפיו ,ןעלהיפרעביא  ןוא
 ,טייצ רהָאיַא רַאפ טלהיפעגרעביא ןוא טצעלעגרעגיא

 ,םישדח ףלעװצ ןייק טשינ ןענעז סָאד ..,עגרָאטַאק רהָאיַא
 טשינ ןענעז סָאד .עיסנעפ יד ךייא טגנערב 20 עטַאד רעדעי סָאװ
 ןענעז סָאד .טײל עֿכילטלעװ יד רַאפ יװ ,'ןענָאזעס ריפ, ןייק

 ןענָאילימ ןענעז סָאד .ןעמעלַא רַאפ יװ--געט 368 ןייק טשינ
 ='נֲא ןופ רעגנעל זיא יײז ןופ עדעי--ייז ןופ ליפ סָאװ ,ןעטונימ:
 ,טייקגיגייא

 475, .טענַאװיא, עלַא יז טא ןעטכַארעפ ןעד ןעמ ןָאק
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 ."תעּב ןוא ןעטכַארעּפ--"םיתרשמ, ,"סעמַאֿכ , ,"סענַאגישז, ,"סעּפ
 לעּפַאטש ןייא ףיוא ייז טימ ןעניפעג ךיז השעמ

 :טפָאלש רהיא םורָאװ 1 טפַאשלעזעג רעיא, זיא סָאד םורָאװ
 רהיא--ןעמַאװצ טײּברַא ,ןעמַאװצ טסע ,סערַאנ ףיוא יז ןעּבענ
 ןעּבעל רעייא םענייאניא ייז טימ טלייט

 ןייא ףױא ןהעטש וצ, ןעװעג טוג ךָאנ טלָאװ סע ,ָאי י
 ,"ל עּפַאטש

 ! ןיינ
 ,"ןיראּב ,ַא טנייפ .טָאה עגרָאטַאק יד
 .,טײזֿפַצװש ןייז רַאפ "ןירַאב, םעד טסַאהרעפ עגרָאטַאק יד

 ןצטײּברַא וצ טנהעװעג טשינ ֹויא רע סָאװרַאּפ
 9ֹּב ריפ ?לעטרַא ןיא רעטײברַא נא רַאפ רע זיא סָאװ--

 | ,ןעטײּברַא םהיא רַאֿפ ןעפרַאד
 פד טָאה רע לייװ ,עגרָאטַאק יד ט'קזוח ןירַאּב ַא רעּביא

 / .ץומש ןופ ךיז ןעטיה וצ טייהנהעמעג
 סָאװ ךיז ָאטשינ !דיײל ָאט-- ןעלַאפעגנײרַא וטזיּב ! ןיינ-- |
 ,טציא וטזיּב ַאזַא טָא !ןעטסעיּפ וצ

 ,עגרָאטַאק יד טשינ טיורט ?ןירַאּב, א
 ענָאק רָאנ לָאז רע יּבַא ,ןעפיקרעפ ץלַא טעװ רע--

 : ,לרעביירש ַא ןערעוו
 ןיק ,ןרעגרע ןייק טשינ טָאה עגרָאטַאק יד--!"ןירַאּב--

 ,ןעמָאנ ןרעטסַאהרעּפ רהעמ |
 "ףעד ןופ עגַאל רעד ןעגעװ טֿכַארט ךיא תעשּב ,טָא ןוא

 .עגנַאל א רימ רַאפ ךיז טקעלּפטנע ,עגרָאטַאק ףיֹוא ץנעגילעטניא
 .סנעטָאש הרוש

 ! סנעטָאש---תמאּב
 יקסלָאקָאס עגַאידָארּב רעֿכילקילגמוא רעד זיא טָא
 .='נַא ,רעטגינייּפַעגסיױאָא ,רעקיטפעליּפע'נַא ,רעקנַארק ַא

 : ,רעטעשטומעגסיוא
 א טגרעלעג ךיז טָאה רע .עילימַאפ ע'תמא ןייז סייוו ךיא |
 ,טעטיזרעווינוא |

 -ךיז ןעיירפעּב וצ ,ןָאהטעג טשינ ךיא ּבָאה סָאװ !טָאג-
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 =רָעִד טלַאװעג ּבָאה ךיא ,ןעמָאנ םענעטלָאשרעפ ןעגיזָאדמעד ןופ

 -ַאנ רעד ףיוא גידנעגיל ,ןעלהיפ טשיג לָאז ךיא ,ייז זיּב ןעלַאפ

 טלַאװ ןעמ זַא לדייר וצ ארומ ןעמ טָאה ריד רַאפ זַא ,ער

 וצ טיירג זיא סָאװ ,ןעשנעמ א רַאפ ,רעטעררעפ ַא רַאפ ,ךיד
 ףיוא גידנעדייר ,?םַאֿפ} א סיִּפע ,ףרואווטיוא'נַא סיּפע ,ןייג ,ן'רסנ
 ןעפיוקרעפ לרעגהעצ א רַאפ ןָאק סָאװ ,ןושל-עגרָאטַאק רעזנוא
 רעד וליפא ןיא רע ןוא ,"ןירֲאב, ךיד טפוד ,ץלָא ,ערעדנַא ,ךיז
 ּבָאה תונברק 8 רַאֿפ סָאװ ןוא !וד רעדייא ,רעטנהעג עגרָאטַאק
 ,ןעטרָאק ןיא שיּפש ,יײז יװ ,קגירט ךיא ,טֿכַארּבעג טשינ ייז ךיא
 -+ ךיא בשה ,רעּביירש א רַאֿפ טמיטשעּב ךימ טָאה ןעמ ,יײז יװ

 ייֵז ּבָאה ךיא ,ןעּבײרטֿכרוד ךימ לָאז ןעמ .טרעשופעג ייז ביל
 ףיא .טשינ סעיגעליווירּפ םוש ןייק טו ףיא זַא ,ןעויװ טלָאװעג

 -סיוא--ךעלציּפש עשירעלדגיוש ערעייז ןיא ןעגילייטעפ ךימ געלפ
 ןעמלעה יז געלפ ךיא .,סעיצַאנסַא עשלַאפ יד יײז ןעגנערב
 ּבָאה ,טּפַאֿפעג טָאה ןעמ זַא .סעיצַאנגיסַא עגיזָאדיד ןעטלאהעבסיוא
 .ַאק יד רָאפ ךָאנ טוט רימ .ןעּבעגעגסױרַא טשינ םעגייק ךיא
 ףיא ןיִב ןעגעוטסעדנופ ןוא ,רהָאי עגנַאל ,עגנַאל ףױא עגרָאט
 ,"ןירַאּב ,ַא ןיּב ךיא--עגעטיוטשרעפ ןעשיווצ רענעסיוטשרעפ ַא

 ,טליּפשעג ךס ַא טָאה סָאװ ,שנעמ ַא !יקסלָאקָאס רעד טָא
 -נַאדעג עגיטכיל עניװַא טימ ,עיצידורע רעכייר רעטיירב 8 טימ
 -נַאגַא םהיא טימ ןעסעומש ןעגינעגרעפ םוט טימ געלפ ךיא .ןעק
 -רעפ טגעלפ רע--! ךיא רָאנ סָאװרַאֿפ ןוא---ךיא ,ןעגרָאמהירפ ןעצ

 ,..טַאלשוּב ןעשיטנאטסערַא ןייז ןָא ןעסעג
 ןעסעומש געלפ ךיא .ןיקסװעיָאטסָאד ןָאק ןוא םיל טָאה רע י

 זיא עגרָאטַאק עגיטציא יד ליפיו ףױא ,םעד ןעגעװ םחיא טימ |
 -ַאּכש ךיז ןעגעלפ רימ ן"ןיױה ןעטױט, םעד ןופ קעװַא רעטייוו
 | ,ןעציה ,ןער

 -ָאמס רעד טייװ ַא טימ רָאג רימ וצ טמוק גנולצולּפ ןוא
 ,עינָאלָאק רעד ןופ לעטירט

 ןעמ ,ןעטרָאד גָאז ןוא ףױל 8 רימ ביג ,רעדורּב ,ַאק-ונ --
 ,יקטלָאקָאס רע טסייה--!דרעפ יד ןעטייברעגיא רימ לָאז

 ( טידארַאגַאלגָאקָאסיװ עשאװ ,טוגימ יד--
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 | | ,ןעװעג ךיא ןיִּב טגערעגפיוא ,םהיא רַאפ טױעדיגרַעד ,טפַאלקוצ ,טמעשרעפ ןעװעג ןיב ךיא
 ךָאד טָאה רהיא !יװַא סיפע סע רהיא טָאה סָאװרַאפ--

 !טסַאג ןיימ ךָאד ןיא רע ,רימ יב ןעפָארטעג םהיא
 עגיזָאדיד טימ טאטנעמיטנעס ןייז וצ ןיוש ךייא גונעג---

 ! ןעטסָאק םהיא סע טעװ סָאװ !ןעפיולכרוד ךיז טעװ רע זא ,קערש ןייק טשינ ! םיבלּכ
 -עג טשינ רע טָאה ,ןָטהטעג 'ףיול, ַא טָאה יקסלָאקַאס זַא

 ,םהיא ףיױא ךיא ןוא רימ ףױא ןעקוק טנָאק
 .גואו יד טקעװעגרעדנַאנּפ זיולּב רימ טָאה רהיא ! ךע--

 .רעד ןעשנעמ ַא רַאפ ךימ ּבָאה ךיא .ןעסעומש ערעייא טימ ןעד
 ,שנעמ ַא יװ ךייא וצ ןעמוקעג ,טשינ רימ גוט סָאד רעבָא  ,טלהיפ
 | ...ךיא לעװ ןהענקעװַא רעּבָא

 ,,,יקסלָאקָאט--
 טנעז סָאװ ? ךייא ףיוא ,זייב טשינ םענייק ףיוא ןיג ךיא---

 ;םהיא ףױא !טכַאמעג ןעד סע רהיא טָאה ;גידלוש  ָאד רחיא
 טלָאװ .טלעדױעג טשינ ךיז ,ןעגנַאגעב ךייװ ףָאנ ךיז זיא רעה
 .רָאמ ןיא ןעבעגעג טונימ רעגיזָאדרעד ןיא רעסעב רימ רע
 ןוא יקטװעיָאטסָאד ,דרעפ יד ךָאנ ןעקיש רצ רעדייא ,ןײרַא עד
 ,"לרעדורּב ,ףיול ַא ביג,

 ןיא קעװַא-טהעג סע יװ ,ךיז ןיא קעװַא זיא יקטלָאקָאס
 -ביזרָאמ טשינ ןָא יו טרהיר ןעמ תעשּב ,קעגש יד לאש רהיא
 ,דנַאה רעבָארג ַא טימ גיט

 עגנַאל ןיא רעבי ,תועידי-עגרָאטַאק יד עגונּב ןעפלָאהעגטימ ךס ַא רימ טָאה רע ,דנירפ םהיא סימ ןעוועג ןענעז רימ
 ירא טשיג רע טגעלפ ןעסעומש עגיצרעהנעפָא

 טעװ רימ ןוא ןערהָעפקעװַא טעװ רהיא ! טשינ ףרַאד ןעמ---
 ,רערעווש ךָאנ ןייז

 ,ךיז טקנירט סָאװ ,ןעשנעמ ַא ןּופ ןעגוא טימ לעגנוי ךילקילגמוא'נַא ,וועיִריזאק זיא טָא
 ,עיזַאנמיג ןעסַאלק סקעז ןעגנַאגעגֿכרוד ןעגעווטסעדנופ זיא רע

 ןופ טהעטשעב ץילימַאּפ ןייז ןרעטלע עֿבילגעמרעפ ןופ ןהװָא
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 ,ם"רהוס ר /ווקסָאמ עכייר

 יד ןעגידיילעב ן'רַאפ ןוא טָאדלָאס רעגיליוויירפ א ןעוועג
 ןוא רהָאי סקעז ףױא עגרָאטַאק ףױא קעװַא קינלַאשטַאנ-ךַאוו
 ,םישדז ט58א

 =געשארג ., א סיּפע רַאפ עמרוטנעטייק ןיא רע טציז טציא
 ,לעדניװש ןעגיד

 סי סייװ ךיא .טֿפױעג שיטאּפמיס ךילרחע ַאוַא טָאה רע
 -צעל ן'טימ ןעלייט וצ ךיז טיירג גידנעטש ויא רע זַא ,טוג רהענ
 -רערעבטױג יד טימ ךיז שליט ןוא ןעלייט ךיז טגעלפ רע .ןעט
 ,עכיטפ

 ןעקיש יו ,טשיג ךױא םחיא ןעסעגרעפ ענעגייא יד ןוא
 ,שביה ץנאג ךרע-יפל םתיא

 ! לעדניווש רעגידנעשַארג ַא רָאג גנולצולפ ןוא--
 טוג ןעסייװ סָאװ ,ןעשנעמ יד רימ ןעּבַאה--!ןירַאב ,ןע--

 ןָאװטעג סע רע טָאה עשו-ןרש--,גיצרעהנעפָא טגָאזעג ,ךַאז יד
 טָאה עגראטאק יד ,ןעגנואהצעג טָאה עגרָאטַאק יד !?ךי רַאפ
 ןעװטג ןיא רע ןוא--ןעטייהעג יז טָאה ,לעדניװש םעד טפרַאדעּב
 טשיגרָאג סע רֶע טָאה ךיז רַאֿפ ,ןָאהטעג סע רָע טָאה--רעּביירש 8
 ,טפרַאדעֿב

 .ערעטיּב ַא ,ערעווש ַא זיא טפנוקוצ ןייז
 ,עטלאהסױא טשינ רע טעװ עגרָאטַאק רעד וצ הפסוה יד

 ,ןעפױלטנַא רעדיװ ,ץימש ןעמוקעב רע טעוװ ,ןעפױלטנַא טעװ רע
 ןיא ןעציז רדסּכ ,ןעציז ןעפרַאד טעוװ ןוא ,ףוס ַא ןהָא ,חפסוה א ךָאנ
 | ,עמרוקנעטייק

 ,העיריזאק 8 "רענייא  טקעלק סָאװ רעגיא
 -אועג ןעקגורטרעד ,ןעמוקעגמוא ןענעז ןעשנעמ עגױזַא זַא

 / .. ש"ךעלעועלב עקשטיניילק ןיױלּב קעװַא ןעבױא, ןענעז ,ןער
 / ,ביביא ףױא ןעמוקעגמוא ןעצנַאנגיא גיטסייג זיא ןעמ
 .עדנַאסקעלט ןיא ,עיִאקסנעװטסעדשזָאר עינָאלָאק רעד ןיא

 -  ןפא א רָענײא ,רערהעל ַא ןַאהרַאפ ןיא זיירק ןעקסװָאר
 ײלױס יד ןופ רענײא ןיא טגרעלעג ךיז טָאה סָאװ ,שנעמ ַא

 .דעטלא ;טשנט-רתעל עטיגעליװ
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 ןעגנודעגנָא ךיז שנעמ רעגיזַאדרעד טָאה עגרזטַאק ףיוא
 ,לּבור ףניפ רַאפ דרָאמ ןעדמערפ ַא ךיז ףיוא ןעמהענ וצ

 וצ ,גנושרטפסױא עצנַאגַא ןעּבָאה טפרַאדעּב טָאה ןענ
 .דרָאמ םעד ןעגנאגעּב ןיא רע טשינ זַא ,ןעזייוועּב

 טגאקעג םהיא טָאװ סָאװ ,ןָאורעּפ עטלעטשענֿכיױוה ַא ענייא
 -עג ,ןילַאכַֿאס ףיוא גידנעמוק ,טָאה ,גרוּברעטעּפ ןיא ךילנעזרעּפ
 -רעטעּפ ןיא םהיא רַאפ ןייז.לדתשמ ךיז ןוא ןהעז םהיא טלָאװ

 | | ,גרוּב
 -.,ןעּבעגרעּביא םהיא ןעטעּבעג ,װ טָאה--,םהיא טקנַאדעב --

 .טעֹּפש ןוש .םעד ןעגעװ ןעטעגרעפ לָאז רע ,םהיא טעּב ןוא

 /- ד ןעסעגרעפ ךימ ייז ןעלָאז .רהעמ טשינ ןיש ךיא גױט טרָאד

 תדיוי רעּכילשנעמ ןופ רעטסומ סלַא ןעמונעג ּבָאה ךיא
 -נוא ןהעצ טגידלושעּב סָאװ ,הריסמ עניימעג ע'סואמ ַא ,הריסמ ַא

 רעד טימ ...ךיז טגידנע ןוא רעדירּב ענעגייא ,ןעשנעמ עגידלוש
 8 רַאפ לרעּבירש ַא ןופ טרָא'נַא ןעגעג םתיא לָאז ןעמ ,השקּב
 | ,שרוח א לּבור

 -עועװעג 8 ךרוד ןערָאװעג ןעבירשעג זיא הריסמ עגיזָאדיד
 .דלעג שלֲאפ טציא טֿכַאמ סָאװ ,רענעשזניא םענ

 עֿכלעװ ,ןיטנעלַאװ רעטלע'נַא ,ןיטגעלַאװ א זיא טָא ןוא

 טקַא ןעטרעפ םעד ןעגידנע ן'כָאנ קרַאטש ױזַא טרידָאלּפַא רהיא

 ,?טסיופ , ןופ
 ןייז ןָאק סָאװ !ןעש !גיטומלעדייא ! ןעש זיא סָאד יוװ--

 דומּכ ןרנפ ןא ךיז טמהענ סָאװ ,רעדורּב ַא ! רעגי'דוכּכב ,רעכעה

 ! רעטסעװש רעד ןופ
 "טרעדָאפ, טפַאשלעזעג יד סָאװ ,ןעֿכערּברעפ ַא זיא סָאד

 טייפ

 | | ,סע

 ,טיורַא-טמוק ןופרעד סָאװ ,טהעז ָאט--טרעדָאפ רהיא = |

 -.ךעלטערב יד ףיוא ןהעזעג ךיוא ךיא ּבָאה ןיטנעלַאװ ןיימ
 רערָאגָא רעד ןוא גנולײטּבָאנעטײק רעד ןופ סערַאנ י+ ףיוא

 'ו ,עמרוט
 םעגעלָאװשרעפ ַא טימ רימ חַֹפ ןעביוהעגפיוא ךיז טָאד רע
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 יא ןופ חיר ן'טימ ןעסָאגעּב ךימ טָאה רע ,טינפ ןעט'רוּכש רעפ.
 ,ןעּפנַארּב ןעטנערּבעגרעּב

 ןיא ,עגרָאטַאק ףיוא ןיוש ,ןערָאװעג טגָאלקעגנָא זיא רע
 ,ךעטגעמוקָאד עשלַאפ ןעפיוקרעפ ןוא ןעכַאמ ןעגילָאמליפ-

 ..ךָאד טָאה שגעמ רעד טָא רעּבָא
 עװקסָאמ ןיא קירוצ ןערהָאי--עשּביה ץנַאג--עֿבילטע טימ

 סָאװ ,טקַא ןעגיטולּב ןעכילקערש ַא ןופ ןערָאװעג טלעסיורטפיוא;
 .ןערָאװלוּב יד ןופ םענייא ףיוא ןהעשעג זיא

 .ייווצ ַא ןקגנַאגעגוצ ןיא ןַאמנעגנוי ןעגידנעהעגיײברַאפ ַא וצ
 טגעלעגקעװַא םהיא רע טָאה ןערײר וצ טרָנוא ןהָא ןוא ,רעטי
 ,רעװלָאװער ַא ןופ סָאש ַא ךרוד טרָא ן'פיוא

 ָאד ויא סָאװ .ןערָאװעג רָאלק טשינ יקַט ויא טכירעג ןיא |
 ,דרָעמ םינופ הּבס יד ןעװעג-

 .לושעּב רעד טרעפטנעעג ץרוק טָאה--! גנורעטיברעפ ןופ--
 ,םיטרפ יד ןעלהעצרעד טלָשװעג טשינ טָאה ןוא רעטגיז

 רעד זַא ,טסעומשעג ןעמ סָאה טוקילבופ ןעשיװצ רעּבָא
 ןייז ןופ דובּכ ןעטקעלפעג םעד רַאפ ןעוועג-םקוג ךיז טָאה הצור
 יד ןעגרָאּברעּפ ליו ןוא ענשימוא טגײװש רע זַא ,רעטסעווש
 טלָאמעד .ןעמינעגנָא טשינ םהיא טָאה רַענעי רעגָא ,לצוד ַא ףיוא ףערהימרעפ םעד ןעפורעגסױרַא טָאה רע זַא ,לעדיימ ם'נופ הערה
 ,רעװלארװער ן'טימ טצונעּב ךיז רע טָאה

 ,עמרוטנעטייק  רערעטס- .גיפ-בלַאה רעד ןיא םהיא טימ ןעֿפָארטעג ךימ בה ךיא
 םענעזעװעג םעד ןעשַארטס ןיא טגידלושעב םהיא טָאה ןעמ

 ,דייחרע'רוכש ןעשַארטס שירַאנ ַא--לעטירטאמס
 ' ףלטג שלַאט רעטפע ןעכַעמ/ ףַאפ ןערָאװעג טגידלושעב רע ןיא אפוג עגרָאטַאק ףוא
 ןןהעשעג סע ןיא ױװַא יוו--
 ןופ .טנעכייצעג טוג ּבָאה ףיא ?יזַא יװ ,טסייה טָאװ--

 ..מצטש א ןעלַאמ ,םענעפאלטנא נא רַאֿפ "טגָעמיקָאד ַא ןעֿפַאמ, לָאז .ףיא ,טגנעלרעפ יז טָאה ,ןעריװַפרג ןק ךיא וַא ,ןהעורעד טָאה עגרָאטַאק יד .ןעריװַארג טנרעלעג ךימ ךיא שה טייקגילייווגנא2;
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 יסַע ךיא ּבָאה לָאמ עטשרע סָאד ;ףוַאדעּב ןעמ סָאװ ,ץלַא ,לעּפ
 ןיוע זיא ךָאנרעד ,..ךָאנרעד רעּבָא ,,,דייהרענעגנואווצעג טכַאמעג
 -='בא רַאפ טכַאמעג ךיא ּבָאה ןעטנעמוקָאד יירד ..קעװַא רימ ייּב
 -  יילעטיה םענרעטופ ןעטע'בנג'עג ןעטלַא םענעּבירעגסױא

 !ייז ןעלַאפ ױזַא יװ
 ,רעסַאװ ן'פיוא קַאה ַא יװ ,רַאילוקידנעּפרעּפ .לַענש -

 -ףעסיוא וליּפא רהיא טנָאק ,םורַא ייווצ ןיא ,רהָאי ַא ןיא
 סָאװ ,ןעשנעמ ַא רַאפ טהעטש רהיא זַא ,ןענָאקרעד טשינ ךיל
 :טפירשפיואינַא ןעגנעהפיוא ןעמ ןָאק טסורּב ןייז ףיוא
 ,"שגעמ רעטנעגילעטניא'נַא טּבעלעג לָאמַא טָאה ָאד, |
 "טעוװ .סעדָא ןיא טנַאקעּב טוג ןיא סָאװ ,וועי--רג זיא טָא = )
 =געטש זיא סָאװ ,עימָאנָאיזיפ רעגיזָאדרעד ףיוא ןָאהט קוק ַא רחיא
 ,תורּכש ןופ ןעלָאװשרעּפ גידנעטש ןוא טעּפַארדוצ ,ןעגָאלשוצ גיד
 טניפעג ךייא ןעבענ ןַא ,ןעלַאפנײא טשינ לָאמנייק ךייא טעװ

 טליּפשעג קי 'רוצ רחָאי ייווצ טימ ךָאנ טָאה סָאװ ,שנעמ ַא ךיז

 ,לָאר עסיורג ַא
 ןעגָאלשעגּבָא ךיז ןוא ןעלַאפעג ,רהיא טסייוו ,ןיּב ךיא--

 .ןעלעכליײּב ןוא ןעלייּב עיולּב ענייז רע טשטייטרעפ--! םינּפ סָאד

 ="הט עֿכליטע ,רעּבױר-ןעטסילַאיצעּפס ןענעז טּפַאשלעזעג ןייז

 ,סעקינטנעצָארּפ ,םיאמר-עמ
 .עגיר'הועה ןייז ףיוא ,ןעשנעמ ןעגיזָאדמעד ףיוא גידנעקוק

 :ןעגָאז ךלַאּב רהיא טעװ ,גנוטלַאה עגיד'הואג
 ! לרעּבײרשפרָאד א ,ּפָאק-הערד רעשיּפיט ַא זיא טָאד--

 ןעפאז עגײמעג ןוא ע'סואמ עלַא יד ןעגעװ גידנערעה

 סעיצנַאטיװק עשלַאפ ןעֿכַאמֿכָאנ ןעגעוו ,ןָאהטעגּבָא טָאה רע סָאװ

 רעגױָאדרעד זַא ,ןעּבױלג טשינ רהיא טעװ ,ןעפנַארּב ןעמוקעּב וצ

 ,קירוצ רהָאי ייװצ ַא טימ סָאװ ,סָאד טשינ ,לָאמַא זיא שנעמ

 ײַעטש רענייפ ַא רהעז טימ ןוא גנולעטש ַא טימ שנַעמַא ןעװעג

 | | ,גנול
 רעכילקילגמוא'נַא ,ריציפָא רענעזעװעג א .ר-ק זיא טָא ןוא

 ָופ גנוקריװ רעד רעטנוא דרָאמ ַא ןעגנַאגעּב זיא סָאװ ,לעגנו

 ,גנוגידיילעּב רערעווש ַא רהעז
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 ר7 םהיא ןעכַאה עגרָאטַאק ףיוא םהיא ןעקישרעפ טייּב

 -עגֹּבֲא ךיז טָאה רע רעּבָא ,עציטש עסיוועג ַא טגעלעגָאפ םירבח

 ,טגָאז

 ףױא ןעדיײל וצ ןעמוקעגסיוא ךס ַא זיא ןעֿכילקילגמוא םעד
 ,ןילַאכַאס

 ם'נופ עירָאלעצנַאק רעד ןיא רעּביירש ַא ןערָאװעג זיא רע

 טימ טרהעקעג, ןוא טײּברַאעג ךױא טָאה ןעטרַאד ןוא רענעשזניא
 ,ג רענעבירשעּב-רעהירפ רעד "ןעריּפַאּפ יד

 לעגנוי םענעּברַאדרעּפ ןייק טשינ ,םענייר ַא ןופ תונכש יד
 םהיא רע טָאה ,ךַאז עמעװקעּב טשינ א רַאפ ןעטלַאהעג .ג סָאה

 טָאה רע זַא ,טגידלושעּב םהיא ןוא רענעשזניא ן'רַאפ טדערעּ

 ,ד .א רענעשזניא ןעגיזַאדמעד ןעגעװ ןעמורעגּבָא טוג טשינ ךיז
 ּק ןעצעזגײרַא לָאז ןעמ ,ןעטעכעג רענעשוניא רעד סָאה ,לג

 ,עמרוטגעטייק רעד ןיא שדחא ףיוא

 ןיא ןעסעזעג רעכילקילגמוא רעד ןיא טייצ שדח ןעצנעג א
 -לעזעג רעד ןיא ,ןעטסידיװיצער-רעדרעמ ןופ טפַאשלעזעג רעד
 .רעכערברעפ עטסרעװש יד ןופ טמַאש

 ךיא רע ,ןעטרָאד ןופ ןעמונעגסיורַא םהיא ןעמ טָאה טציא
 קעטאילּביּב רעקסװָארדנַאסקעלַא רעד ןיא רעטלַאװרעפ ןערָאװעג
 .ןערירעוע םהיא טימ ןענעז עלַא ןוא

 -עש 8 ןוא רענעדיישעב ַא ,רעליטש א לעגניַא זיא רע
 ףפיט ַא טגיל 'טייקליטש , רעגיזָאדרעד רעטנוא רעּבָא ,רעגידוועמ

 -רֿפ יד ןטסעגרעפ ןעד וטסנַאק .דנואו ערעװש א טגָאג ,עמַארד

 ?תונורֿפו יד ןעקעמּבָא ןעד וטסעװ 1 טײהנעגנַאג
 ,טקגירט רע ,םוא-טמוק רע

 -צּב םהיא רהיא טעװ טפַאשלעזעג ַא רַאפ סָאװ ןיא ןוא

 !ןעטונימ ענױזַא ןיא ןענעגעג

 סָאװ ןעגעװ ,סייװ טָאג--ריטרעזרעד ַא ,עגַאידָארּב א סיּפע
 ,דייהרע'רועש וליפא ןעדייר ןעטרָאד ןענָאק יײז

 !ײ וצ ןעּבָאה רע ןָאק תוכייש ַא רַאֿפ סָאװ
 .ןעזָאלּבַָארַא ייז וצ ךיז לָאז רע ןעדייס
 ףעסיוועג א ףױא ןעביילּב טשינ ןעמ ןָאק עשז-ןיוש רעּבָא--



 גט טיװ עטָא רָאד .ח גוס

 עטָאלּב ןיא םינּפ ןטימ ךיז ןעגעל טשינ ,ןעלַאפ טשינ !ךיוה
 | י ? ןײרַא

 סָאװ ןעשנעמ ענעי טלעטשעג אישק עגיָאדיד ּבָאה ךיא
 .עגרָאטַאק יד ןעגָארטעגרעּביא ןײלַא ךיז ףיוא ןעּבָאה

 ןופ טרעדנװזעגּבָא ןעטלַאה טשינ ךיז ןֶעמ ןָאק עשז-ןיושי --
 { ןעמעלַא-

 ןעמ טעװ דלַאּב ,ךילגעמנוא סָאד ןיא עגרָאטַאק ףיוא--
 ןעּבעל טשינ זנוא טימ ליװ רע זַא ,רוסמ ַא אמתסמ , : ןייז-דשוח
 *!ק נלַאשטַאנ ַא סיּפע ןערעװ םהיא ךיז טליװ אמּתסמ ,ןעמַאזוצ
 ןעכַאמ עילַאק ןעלעװ ייז .םתס ךיז ײז ןעגידיילעב ךָאנרעד
 -טירט ןעדעי ףיוא .ןעּבעל ןופ עגר עדעי ,טונימ עדעי ןע'מס'רעפ
 ךָאנ ָאטשינ ןוא ,הרצ ַא סיפע ןעכַאמנָא יז ןעלעװ טירש-ןוא
 יו ,ךעלציּפש ענימעג םענעי ןָאהטּבָא ןיא רעדניפרע עניװַא
 -עװ ןעפרואװסיױא יד טָא .עגרָאטַאק רעד ןופ ןעפרואווסיוא יד
 גידנע'פנח'רעטניא ,םעטָא םעד ןעּפַאכּבָא ןעזָאל טשינ טּוׁשֹּפ ןעל
 ,סעקינשזרָאטַאק ?עקרַאטש , יד טימרעד

 -ךרד טימ ןעהיצעּב ךיז ןעלָאז ייז זַא ;ןעגניווצ ןוא ,ונ--
 | ? ץיטַאּפמיס טימ ,ץרא-

 ַא ליפוצ ןעטֿכַארעפ ייז ,טנייפ ליפוצ ןעּבָאה ייז ,רעווש---
 רימ טָאה--!לעטימ ַא טַאהעג ,סנעגירעּביא ,ּבָאה ךיא ."ןירַאּב,
 טקישרעפ זיא סָאװ ,שנעמ רעטנעגילעטניא'נַא רעגייא טלהעצרעד
 ,תושקּב ,ףירּב ןעּביירש ייז געלפ ךיא---,דרָאמ ַא רַאפ ןערָאװעג
 .עג ןהָא ,ךילריטַאנ .טרעװ ןעסױרג ַא סע טָאה יז ייּב סָאװ
 .טנעק עניימ טימ ייז טימ טלײטעג ןרעג ךימ ּבָאה ךיא ,טלהָאצ
 רעד ךרוד טצעשעג ךיוה רהעז טרעװ שינטנעק עדעי .ןעשיג
 יו ,ךיז יז טהיצעּב שינטנעק ןופ ןעשנעמ יד וצ םגה ,עגרָאטַאק
 .טלעריז ןוא לעּפע ּביל רהעז ,דניק ַא יװ ,טָאה סָאװ ,ןומה רעד
 ךיז טָאה זײװֿכעלסיּב ,ךיה יױזַא זיא רע יאמל ,םױבלעּפע םעד
 רעּבָא ,ןעלעפעג וצ ןָא ייז ּבױה ךיא זַא ,ןעזייווסיוא ןעמונעג רימ

 .גרעלעג טימ ןעסױטשנעמַאוצ טפרַאדעּב דָארג ךימ ךיא בָאה ָאד |
 -עגוצ ךיא ּבָאה עטשרע יד ייּב ,?סענַאװיא ,, ןוא סעגַאידָארּכ עס
 ץטייוצ יד ,דלעג ןהָא תושקב גידנעּביירש ,לעטסנידרעפ א ןעמונע
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 ןעּבָאה לָאז ,ייז רעסױא ,רעטיײוװצ ַא זַא ,ביל טשינ םּתס ןעּבָאה

 ענשימוא ןוא ןעגידיילעּב ךימ ןעמ טגעלפ ,עמרוט רעד ןיא גנוקריוו ַא
 טָאה ןעמ .ןעגָאלש טלָאװעג וליפֲא ךימ טָאה ןעמ .,ןעגערפיוא

 -עגסױא יקַאט יײז ןעּבָאה ךָאנרעד ,חוריסמ ןיא טגידלושעב ךימ
 ןעמ .ןעּבױלג וצ ןערעהפױוא רימ לָאז עגרָאטַאק יד זַא ,טרהיפ
 השקּב יד ןָא טש'רמולּכ ּבײרש ךיא זַא ,טגײצרעּביא יז טָאה
 -עג ןעּבָאה ּפעק ענרעצליה יד ןוא ףרַאדעּב ןעמ יװ ,ױזַא טשיג

 סָאװ טימ ,טשינ סייוו ךיא--רוציקּכ ןעגָאז ךייא לעװ ךיא ,טביולג
 -ָאלסױרַא טשינ ךימ טלָאװ ןעמ ןעװ ,סגידנעעג ךיז טלָאװ סָאד
 ,עמרוטנעטייק רעד ןופ טייצ רעד וצ ןעז

 עשז-ןיוש !ןעשנעמ עטנעגילעטניא עלַא ?ןעלַאפ , עשז-ןיוש

 ' ?ךיז ןעטלַאה סָאװ ,עכלעזַא שףטשינ ןעגעז

 ,ןאהרָאפ
 ,דנַאלסור ץנַאג ןיא םש ןעגירעיורט ַאזַא טָאה סָאװ ,ג-ל

 -עדנוזעּב ייּב עגרָאטַאק ןעװעגּבָא ןיא רע רעּבָא ,טוג ךיז טלַאה
 -עהעג ן'פיױא ןעדײר לעװ ךיא עכלעװ ןעגעװ ,ןעגנוגנידעּב ער
 -טימ םהיא טָאה ךס ַא זַא ,סױא רימ טזייװ סע .טרָא ןעגיר
 ןוא ןעמוקעּב ביל םהיא טָאה סָאװ ,לעדיימ טוג ּביל ַא ןעפלָאהעג
 .םהיא טימ לרוג רהיא ןעלייט וצ ןערָאװעג-הצורמ זיא -

 -ַעג ךיז טָאה סָאװ ,ןהעזעג ךיא ּבָאה ןקמנעגנויַא ךָאנ
 ,ןעטלַאה

 לטסָאקעג סע טָאה סָאװ רעּבָא
 .יימ ןעש גידנעהילּב גנוי ַא ןופ ןעבעל א !ןעבעל ץנַאגא

 !לטד
 ַא זַא ,ןעּבָאה טפרַאדעּב ןעמ טָאה ,םהיא ןעװעטַאר וצ

 -לעז ַא טימ ,המשג רענעש ַא טימ ,דניק ַא רָאג ךָאנ ,לעדיימ גנוי
 יז יװ םעדכָאנ ,ןעזעו עגידריוקרעמ סָאד טָא זַא--ץרַאה םענעט
 -עגייא יד ,םייה יד ןעפראװקעװַא לָאז ,ןעמוקעב ביל םהיא טָאה
 -ױזַא ןעדייל ןוא םהיא טימ ןעּבָאה-הנותח ,םהיא ךָאנ קעװַא ,עג
 ךיז ןוא ץלַא ןופ ךיז ןעגָאזּבָא ,ןעטילעג טָאה יז ליפיו ,ליפ
 : ןיד-קספ ַא ןעגָארטסיױרַא ןײלַא

 ידַּכ ,גנוקישרעפ רעגיבייא וצ ןיײלַא ךימ טּפשמ'רעפ ןיא--



 ,טנהָאמ

 ש ט- הלשָארָאד ,ת } 2

 ,םהיא ןעװעטַאר וצ
 טפרַאדעּב ןעמ טָאה ןַאמ ?גני םעד טָא ןעװעטַאר וצ

 -תריסמ ןעּכָאה טטרַאועּב ןעמ טָאה ,טַאטנעדלעה ַא ןהעגעּב

 ,שפנ
 ךןעש ןייר גניַא קעװַא זיא ןעבעל שירעֿכערּברעּפ א רַאפ

 ,ןול ןופ םרָאפ רעד ןיא ןעּבעל

 -סיױרַא ןָאק ,שפנ-תריסמ זיּב ביל טָאה סָאװ ,יורפ עטוגַא
 ןעשנעמ םעד ןעװעטַאר

 {ןײרּפ א רַאפ סָאד ןיא סָאװ רעּבָא
 רעד וצ ,עגרָאטַאק וצ ,,עגידלושנוא'נַא ,ךיז ןע'טּפשמ רעפ

 .גורעדינרעד יד ןוא םירוסי יד ןהעז :עגרָאטַאק רעטסרעווש עמַאס

 ןעשנעמ ןעטּבילעג םעד ןופ ןעג

 ןייק טיג ןוא ןעּבעל ַא רַאפ ןעגעל ַא טרערָאפ ןילַאכַאס--

 .טשינ החנה םוש

 ַא ויא סע ןעמעװ, :עגַארּפ יד ןערהירעּב טשינ לעװ ךיא

 ",טנהָאמעג ליפ ךיא טרעװ םעד ןופ ,ןערָאװעג ןעּבעגעג ךס
 -עג טרעװ סע ױזַא יװ  ,ןעלהעצרעד וצ רָאנ זיא ךַאז ןיימ

 .ךס ַא רהעז ,ךס א

 -ֿכפפלש יד טשינ ,טייּברַא ערעוװש יד טשינ זיא .ךילקערש

 גולפ ןיא ןעּבָאה סָאװ ,טֿכער יד ןערילרעפ סָאד טשינ ,גנורהַאנ עט
 | ,טשינ גנוטיידעּב םוש ןייק

 ,טקנעד טָאװ ,ןעשנעמ ַא ,ךייא סָאװ ,סָאד זיא ךילקערש

 .המשנ רעיא טימ ךייא סָאװ ,טהעטשרעפ ןוא טהעז ,טלהיפ
 ףױרַא-טּפרַאװ ןעמ ןוא ןעמ טמהענ רעצ רעייא טימ ,טפַאשקנעּב
 ."סענַאגישז, ,"סעטָאלג, ,"סענַאװיא, יד טימ ערַאנ ןייא ףיוא

 םורַא ךייא טּפַאכ סָאװ ,גנולפייווצרעפ ענעי זיא ךילקערש

 ,טולּב ןוא טסימ ןופ ערעטסָאמטַא רעגיזָאדרעד ןיא
 .ןעטייק יד טשינ ןענעז ךילקערש
 ןיא ןעשנעמ ַא ןופ גנולדנַאװרעּפ יד טָא זיא ךילקערש

 ,דלעג שלַאפ ןופ רעכַאמ ַא ןיא . ,רוסמ ַא ןיא ,רערַאנסױא'נַא

 ַא ןיא ןיטנעלַאװ ַא ןופ גנולדנַאװרעפ יד זיא ךילקערש
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 -עגסיוא ןעטע'בנג'עג ַא רַאפ *ןנ טנעמיקָאד עשלַאפ ןופ רעכַאמ,

 .לעטיה ענעּביר

 :ןעמוקעגמוא ןענעז סע ןערוטַאנ ַא רַאפ סָאװ ןוא

 טאר א יא די הרי ראל 2 זייי יד דרריב-גגלאטפש מא

 ,ןילַאֿפַאס ףיוא עמלַאט

 -נַאסקעלַא רעד ןופ עירָאלעצנַאק רעד ןיא ןעװעג זיא סָאד

 ןעמוק סעקינשזרָאטַאק יד תעשב ,טכַאנרַאג .עמרוט רעקסוװָארד

 | ,תושקּב ןוא ןעגנוגָאלקנָא טימ לעטירטָאמס-עמרוט םוצ

 | | ? וטסליוו טָאװ--
 -סױרַא רימ ןעמ ןָאק יצ ,עירָארָאגַאלּבָאקָאסיװ עשַאװ--

 +טַאלשוּב םעד טָאטשנָא ףָאטש סָאד ןעבעג
 ! ןעמָאנ-עילימַאפ ןייד זיא יוװ-- |

 | ,.עמלָאט--

 ןעגױָאדמעד ןיא ןעגיֹוא עניימ "טקנוטעגנייא, ּבָאה ךיא

 יד טימ ,טכױעג ןעלָארדעגנָא ןעסַאלּב ן'טימ ןַאמנעגנוי ןעסיורג

 -יילק-"ליוויצ, ןיא ,לעדרעּב ןיילק ן'טימ ,ןעגיוא עגיצרַאה עטוג

 יד ףױא ןעפרָאװעגּפױרַא ,טַאלַאכ ןעשיטגַאטסערַא'נַא טימ ,רעד

 ,ןעלסקַא
 טגָאועג טָאה-.,טשינ ךיז טרהיפ ױזַא ,טשינ ןָאק ןעמ--

 .עמרוט ןופ קינלַאשטַאנ רעד

 ןיִב ךיא .ןעגנַאגעגסױרַא ןוא טגיונרעפ ךיז טָאה עמלַאט

 עקטרוק רעײז סעקיגשזרָאטַאק יד ןעֿפור יױזַא (6
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 -93על ןעגיזָאדמעד ךָאנ טקוקעגֿכָאנ גנַאל ןוא םהיא ךָאנ סױרַא
 | ,שינעטער רעגיד

 טימ טַאלַאֿפ רעיורג רעד ,ןעגיּבעגנייא ןעגנאגעג זיא רע

 רעסיורג ןייז ףױא טלעּבמַאּבעגמוא ךיז טָאה עטַאל רעלעג רעד
 -עגכרוד זיא רע .לעצלעהגנעה ַא ףיוא יוװ ,רוגיפ רעגיד'הנושמ

 -יילק יד ןיא ,סטכער ךיז טעװעריקרעפ ,סַאג עסיורג יד ןעגנַאג
 ,טניאוועג טָאה רע ואו ,ןעלעסעג עקשטינ

 ןיא ןעמלַאט טימ טנעגעגעּב ךימ ךיא ּבָאה לָאמ טייווצ ַא
 ,ןעפַאה

 -ָארטעג .טַאלַאֿכ ןעשיטנַאטסערַא .םעד ןהָא ןעוועג זיא רע

 ץרַאװש ַא ןוא לעדמעה ךייוו ַא ,םויטסָאק ןעלעקנוט ַא רע טָאה ןעג
 | | ,לעטיה

 יד ןופ םענייא טימ רעפמַאד ַא ףיוא ןעמוקעג ןענעז רימ
 -עגוצ דלַאּב ןיא ריִציפָא םוצ ,?לװַאלסָארַאי, ןופ ןעריציּפָאפיש

 .עמלַאט ןעגנַאג

 טכַארּבעג ןעמ טָאה ן'עמלַאט .טנַאקעב ןעװעג ןענעז יז |

 | | ,?לװַאלסָארַאי ףיש רעד ףיוא
 ןעמ ,רֹוטקַאפ יד ןזיא טָא ,השקּב ַא ךייא וצ ּבָאה ךיא--

 ,ייװ ,ךיא רעּבָא ,גרוּברעטעּפ ןופ ןייו ןעטיור טקישעג רימ טָאה
 ףיז ןעגרעװ עטנעגילעטניא טשינ ןוא עטנעגילעטניא עלַא

 ,"רעטייּברַא, ןעגָאז ןוא "קינשזרָאטַאק , טרָאװ םעד טימ
 ,ןעמהענּבַארַא טשינ םהיא ןָאק ,רעטײברַא'נַא יװ ,ךיא--

 -ָאטסער ןופ תיּבה-לעּב םעד קעװַא םהיא טיג ןוא טוג ױזַא טנעז
 רעד .םהיא סע קנעש ךיא .ןייװ םעד ןעמהענ ךיז רע לָאז .ןַאר
 .רעטוג ַא רהעז ,ךילנײשרהַאװ ,זיא ןייוו

 טימ ןעגיוצעג ריציפָא רעד טָאה--!טֿכַארּפ רענדָאמ ַא--
 יזנוא ןופ ןעגנַאגעגקעװַא זיא עמלַאט תעשּב ,ןעלסקַא יד

 ףיוא טקישרעפ זיא סָאװ ,ןעשנעמ ַא וצ טֿכַארפ רעגדָאמ ַא

 | ! עגרָאטַאק
 לָאמניײא רימ טָאה ,טנָאקעּב ךיז ןעּבָאה רימ זַא ,ךָאנרעד

 : :ןעוװעג-עידומ החמש טימ עמלַאט
 ,מַארגעלעטַא ןעמוקעּב גרוּברעטעּפ ןופ ּבָאה ךיא--
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 1 הרושּב עֿכילהערפ ַא סיּטע--

 ,סע זיא טָא--

 -ַארגעלעט רעד ןופ טלַאהניא םעד טוג טהעז קנעדעג ךיא

 א ןיא גָאטימ םייּב ךיד ןענהָאמרעד ןעשנעמ יד ןוא יד, :עמ

 זיא ןעּבירשעגרעטנוא ,"םייחל ריד רַאפ ןעקנירט ןוא ןַארָאטסער

 ,רעדורּב ןייז

 : .ײֿפ טקנירט קיושזרָאטַאה
 לעֿכײמש ןעגידיירפ ַא ןעפורעגסיורַא

 טָאה יז ,גיטעמוא גידנעטש זיא סָאװ

 ;טַאה ַא
 טָאה עמַארגעלעט ײד

 ,טֿפױעג ס'עמלַאט ףיוא

 ,טרעטנומעגפיוא סָאװטע םהיא
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 -ָאק ןעלטימ ענעדישרעפ ךרוד ןוא ,ןעשנעמ ענעדישרעפ
 ,ןערעוו טרעטנומעגפיוא ייז ןענו

 רָאטנַאק רעד ןיא ןעמלַאט טימ טנָאקעב ךימ ּבָאה ךיא
 .רעּביירש ןעװעג זיא רע ואוו ,לָאטיּפש ןעקטװָארדנַאסקעלַא ם ם'נופ-

 םעד ןרעלקפיוא טָאװטע ךיא ןומ ןינע ןעגיזָאדמעד
 ,רענעייל

 טריטסיזקע ,יז ןעהעטשרעפ רימ יװ ױזַא ,"עגרָאטַאק, י
 טייל עטנעגילעטניא ,ןעשנעמ ןעטנעגילעטניא ן'רַאפ טעמּכ טשיג
 יד סָאה ןוא גנוטכַארעּפ טימ ײז טפור סע יװ ,'תוררש, רעדָא
 ןייק טשינ ןעּפעלש ,סעטכַאש יד ןיא טשינ ןעטײּברַא ,עגרָאטַאק
 עסיורג יד ןיא געװ םעד טשינ ןעיוּב ,סעגיט יד ןופ סעקלַאּב
 ,סערדנוט יד ןופ ןעפמוז

 .רעפ ןוא סעירָאלעצנַאק עגילגהעצנוא ענייז טימ ןילַאֿכַאס
 ,טייל ץטעדליבעג ןיא ךילקערש ךיז טגיטיונ ,ןעגנוטלַאוו

 ףיוא גידנעמוק ,שנעמ רעטנעגילעטניא סָאװטע רעדעי
 .טמ רעד ןופ רעטלַאװרעפ ַא ,רעּביירש ַא דלַאּב טרעװ ,עגרָאטַאק
 ןייז ןוא .לג ,ד .א רעקיטסיטַאטס ַא ,עיצנַאסס רעשיגָאלָארָאעט
 רֶעדא רערהעל ַא ,רעּביײרש ַא ןייז ךרוד ּבָא רע טמוק עגרָאטַאק
 ,יירעקורד רעשינילַאכַאס רעד ייּב רָאטקערָאק ַא

 ןופ עגרָאטַאק עצנַאג יד טהעטשעּב קוק ןעטשרע ןפיוא
 ןיא טלעדנַאװרעפ טרעװ רע סָאװ ,ןירעד ןעשנעמ ןעטנעגילעטניא
 ,רעּביירש ןעכילנהעוועג ַא

 רָאג ןילַאכַאס ףױא טָאה שנעמ רעטנעגילעטניא רעד רעֶּבָא
 ,עגרָאטַאק רעדנַא'נַא

 ךייא יײּב ןעמ טמהענ ,טכער עלַא ךייא ייּב גידנעמהענוצ
 !רהעמ טשינ .ץלָאטש ןעכילשנעמ םעד וצ ךיוא

 -דלעפ עטגָאיעגסױרַא יד ןופ ?קיגלַאשטַאנ-עמרוט, רעדעי
 ןהֶא ,ןוצר םענעגייא ןייז טול ,טונימ עדַאיל ַא ןיא ןָאק סרעש
 רעדָא ץימש-טונק 10 זיּב ךייא ןעװעטַאקנײרַא ,טּפשמ ןוא ןיד םוש
 ו ,רעטיר 30 זיו

 ןעּבײרשנײרַא רע ןָאק זירּכַאק ןעטסעּב ןעטשרע ןייז טיול
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 ףרַאדעּב רהעמ ןוא- "ןעגלָאפ טשינ רַאפ, :לַאגרושוּפָארטש יא
 ,טשינ ןעמ+

 .ײלק רעטסעּב רעטשרע רעד רַאפ ןעװעטַאק ןָאק רע ןוא
 -ףליהעג ַא סיּפע ןופ טרָאװ ץטסעּב עטשרע סָאד רַאפ ,טייקגינ-
 -רָאטַאק יד וליפא סָאװ ,ןעטרָאד לעשנעמ גיטשינַא ,לעטירטָאמס

 עטסעּב עטשרע סָאד רַאפ ,"וד, גנוטֿכַארעּפ ןופ םהיא טגָאז עג

 .סעקינשזרָאטַאק ענעזעוועג יד ןופ לעטַאריזדַאנ ַא סיּפע ןופ טרַאװ
 -רָאטַאק-ּביירש רעיא ןעגידנע טנעֿכײצעגסױא טנָאק רהיא

 ,ןעדירפוצ ןייז ךייא טימ טעװ ןעמ ;גיסיילפ ןוא ןעדיישעצ--עג
 טימ סַאג רעד ףיוא ןענעגעגעּבנא רָאנ ךיז טפרַאדעּב רהיא רעּבָא
 טָאה רהיא זַא ןעזיװסױא טעװ םענעי סָאװ ,קינװָאנישט ַא סיּפש
 םהיא רַאפ טּפַאֿכעגּבָארַא לעגש רעדָא גיד'טרא-ךרד גונעג טשינ

 רעדָא שדחַא ףיוא ןעצעזקעװַא ךייא טעװ ןעמ ןוא ,לעטיה סָאד
 | ,עמרוטנעטייק רעד ןיא ליװצ:

 -געטש ןערעװ סעקינװָאנישש ה"ה יד ןופ ?רעיכת ענױזַא

 יב ,טלעטשעגנעדירפוצ גיד
 ץעז ךיא רעּבָא ,שנעמ רעד גנַאּב רימ טוהט סע ןוא--= |

 -עמרוט יד ןופ ןערעה וצ רעטפע סיוא ךייא טמוק--! ןירַא .םהיא
 ,ןעגָאז ןעמ טעװ טשינַא לײװ ,ןירַא ץעז ךיא -- ,סעקינלַאשטַאג-
 .עגרַאטַאק יד "זָאלוצ , ךיא וַא

 סעקינװָאנישט יד ןעטסרהעממַא ךיז ןעקערש רַאפרעד ןוא =
 ,ןילַאכַאס ףיוא;

 ַא ןעדימשנייא לעקינװָאנישט ןיילק ַא סיּפע ליװ טָא ןוא
 ןעצעוקעװַא ןוא ןעטייק ןיא ייװצ רֶעדָא שדח ַא ףױא ןעשנעמ-
 ,ֹזַא טוהט רֶע ןוא--ןעפרואוסיױא ןופ טפַאשלעזעג ַא ןיא םהיא
 -ערַא, יד םּורָאװ ,עגיזָאדיד ןעּבעגרעטנוא ךיז טזומ רהיא ןוא
  ןערעװ ךיז ןערהיפ וצ ןוא ןעטלַאה וצ ױזַא יװ ,?ןעצעזעג עשיטנַאטס-
 רעד ןופ סעקינשזרָאטַאק עטסגרע עמַאס יד ךרוד ןעּבעגעגסױרַא-

 -עדינ סָאװ ,ןעּפרואווסיוא ןופ ןעפרואווסיוא ךרוד ,עמרוטנעטייק-

 ןיא רע טהעטש רעֿכעה ץלַא ,ןעלַאפעג זיא שנעמ רעד רעגידי
 ,ןעגלָאּפ םהיא טזומ רהיא ןוא ,חביבס רעשיטגַאטסערַא רעד

 -ַאד ן'רעטנוא גידנעטש ןעבעל ןעטרו- ץטטנעגילעטניא יד
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 .-נערהָאי .עגרָאטַאק "עצנַאג, רעייז זיא סָאד טָא ,דרעװש-סולקָאמ
 ,ןרעטַאלפ ןוא ןרעטיצ ןייא ןיא רָאנ ןעמ טלַאה גנַאל

 .='הרוחש-הרמ גידנעטש רהיא טגעגעגעּב רַאפרעד יקַאט ןוא

 -ַאק עטנעגילעטניא יד ייּב רָאנ רע'מינּפ עגידכעּבענ ןוא עגיד
 ,סעקינשזרָאט

 "ןיא ,"הרוחש-הרמ ,, ןיא ןײרַא-ןעלַאפ ייז ןופ ךסַא ןוא
 "ןעסַאהרעפ קערש ןעגיבייא ןופ ; הרוחש-הרמ רעֿכילקערש ַא
 ...ןעקנירט ןָא-ןעּביױה ןוא טלעפייווצרעפ ןערעװ ,ןיילַא ךיז יז

 .ןעשנעמ ןעטגעגילעטניא'נַא ןהעז טעװ רהיא בױא ןוא

 .ןעמַאװצ טמיטשעּב טרעװ ןוא עמרוט ןיא גידנעטש טניואוו סָאװ

 . -עלַאפרעפ ַא ןיוש סָאד זיא-,טיײּברַא-עגרָאטַאק ףיוא ערעדנַא טימ

 .הארמ עֿבילשנעמ ןייז ןערָאלרעפ טָאה סָאװ ,שנעמ רענ
 "טימ ןָא-ןעּבױה ןעשנעמ עטנעגילעטניא יד ןופ רעוו-ןעטלעז

 ,רהיא טימ ןעגידנע ךס ַא רעּבָא ,ןילַאֿכַאס ףיוא עמרוט
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 סָאד ןהעשעג ן'עמלַאט טימ זיא ,ןילַאֿכַאס ףיוא גידנעמוק

 .ַא ןערָאװעג זיא רע ,טײל עטעדליּבעג עלַא טימ סָאװ ,ענעגייא
 ,רעּביירש

 .טימ ךימ ךיא ּבָאה לָאטיּפש ןופ עירַאלעצנַאק רעד ןיא
 .עטנעֿבײצעגסױא ןופ גנורהיפנָא רעד רעטנוא ,ָאד ,טנָאקעּב םהיא
 .-פל רע טָאה ,םיריוטקַאד עׂשינילַאכַאס יד ןופ ,ןעשנעמ עטוג

 .,םהיא טימ ןעדירפוצ ןעװעג זיא ןעמ .טּבעלעג השק'שינ ךרעו
 -=גי םענעדישעּב רּהעז ןוא ןעמַאוטטײּברַא ןעליטש ַא טימ יװ
 | ,ןַאמנעג

 -יעֹּב םהיא ןענָאקרעד וצ טײקֿפילגעמ ַא טַאהעג ּבָאה ךיא

 ,רימ וצ ןעמוקנײרַא טגעלפ רע ,םהיא ייּב ןייז געלפ ךיא .רעס
 -ןעטעומש ןעמ טגעלפ טּפָא רהעז זַא ,ךיז טהעטשרעפ סע

 :?סעײג ןעגָאז טנָאקעג רע טָאה סָאװ רעּבָא .סעצָארּפ ןייז ןופ
 "טרערעג טָאה רע סָאװ ,סָאד ןיױלּב ןע'רזח'רעּביא טגעלפ רע
 ,סעצָארּפ ן'פיוא

 "ןרעטנומפיוא םהיא ןעגעלט דנַאלסור ןופ ןעשעּפעד ,ףירּב

 ירָאנ ןענעז סָאד רעּבָא .גנונּפָאה ןופ קנופ ַא שטָאכ ןעּבעג טהיא ןוא
 'לָאנ סָאװ ,ךשוח ןעטֿכידעג ַא ןיא ןעקנופ ערעדנַא ןוא ענעי ןעוועג
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 | ,רערעטסניפ ןערעװ טגעלפ יז
 -רעפ א, רַאפ ןינע ןייז ןעטלַאהעג טָאה ,ךיז טֿכַאד ,ןיילא רע

 -עג ךימ ּבָאה ךיא תעשּב ןוא ,גידנעטש ףיוא ןיוש "ךַאז ענעלַאפ
 רע טָאה ,"ןעּבעג טעװ טָאג, ,רעביירש ַא : ןעטסיירט םהיא טבורפ
 ;דנַאה רעד טימ ןָאהטעג ךַאמ ַא זולּב

 ?ױזַא יוו--
 טָאה רע תעּב סָאװ ,סָאד ןיא ךירטש רעטנעגילעטניאינַא

 טשינ טגָאלקעג טשינ ךיז רע טָאה ,קילגמוא ןייז ןופ טדערעג
 טשינ ךיז טָאה רע .טיונ רעד ףיוא טשינ ןוא םירוסי יד ףיוא
 רע טגעלפ גידנעטש רעּבָא ,ןעּבעל םענעלַאפרעפ ן'פיוא טגָאלקַעג
 םעד ןעגעװ ןעדייר טגעלפ רֶש תעשב ,ןעגערפיוא ךילקערש ךיז
 ,דובּכ םענעמונעגוצ

 טָאה רע ףיליית םחיא ייּב ןיא רבע ן'טימ גנוּפינקרעפ יד
 ךיז ןעּבָאה ןעטסילַאגרושז שֿכילטע ראו ,ןעגנוטײיצ ענעי ךָאנ
 זַא .ןערעװ טנעיילעג לָאמ ךס ַא גיטנעק ןעגעלּפ סָאװ ,ןעגנוטייצ עטרעדָאהוצ ןענעז סָאד ,טייקגידלושנוא ןייז וַאפ טגָאזעגסױרַא
 :ןעטעּבעג רע טָאה ,ןענעיילוצרעּביא ןעּבעגעג רימ יז טָאה רע

 ..ןהעג ןעלַאפרעפ טשיג סיפע ךייא ייּב לָאז ךָאד רעּבָא ,השקּב ןיימ רַאֿפ רימ ףיוא ןייב טשינ טנעז ,ךייא טעּב ךיא .ןעט -יהֹּבָא רהעז יז טעװ רהיא זַא ,סייוו יא ,סייוו  ךיא--
 סיװ עמלַאט םגה ,ןערעוו טנעיילעגרעּביא ,ךילגײשרהַאװ ,סע טגעלפ לָאמ ליפיוו ןוא .ןעּבילּבעג זיא סָאװ ,ץלַא זיא סָאד

 ,קורדסיוא רענעי רעדָא רעד ןענופעג ךיז טָאה סע ואוו ,הרוש יד רעדָא טלַאּפש םעד ןעזייװנָא תועט םוש ַא ןהָא דלַאּב טגעלפ רע .ןעּבירשעג טהעטש ןעטרָאד סָאװ ,ץלַא גינעווסיוא
 : דניק ַא ןעגעוו יו ,ןעּבירשעג יז טָאה ּבייו סעמלַאט ןעג -ץוו ןוא ,עילימַאפ ס'עמלַאט וצ עּביל ףעטריטלַאזקע טימ טטעט -ָאעג ןעּבָאה סָאװ ,ףירּב ,סגיטנעגילעטניא-בלַאה יד ןופ לעדיימ ענדָאמ ַא ,ַאוועיטיב ַא רענייא ןוא ּבייוו ןייז ןּופ ףירּב ןעזיוועג ףימ טָאה עמלַאט--טרַאװנעגעג רעד טימ גנופינקרעפ יד
 רעד רעּבָא ,קנַארק ןוא גיטעמוא זיא ,ץלַא טקנעּב יז :טוג טשיג ףױא ךיז טרהיפ (בײװ סעמלַאט) ַאששס רעסױרג יד,
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 טוהט ַאשַאס רעסיורג רעד .דנװעג סםָאקלָאפ זיא ַאשַאס רעניילק
 לעװ ךיא ןוא ,ךייא וצ ןערהָאפ וצ ױזַא יװ טכַארט ןוא רָאנ
 .יימטסניד ַא ןייז ךייא לעװ ןּוא ייז טימ ןעמַאזוצ ןערהָאּפ ךיוא
 ,ץלַא, ,עקנַאיגַא ,לעד

 יז זַא ,ןעּבירשעג ץלַא ףןיוא םהיא טָאה ּבײװ סעמלַאט

 ,ןערהָאפוצ ןעכיגניא טמוק
 :ןעגָאז רעטפע טגעלפ רע
 -נייא ךיז רימ ןעלעוװו ,ןעמוק טעװ ּביוו סָאד זַא ,טָא--

 ..,ֹזַא ןוא ױזַא ןעגדרָא
 טגעלפ ,ןעדייר טגעלפ רע ןעכלעוו טימ ,ןָאט ןייז ןיא רעּבָא

 -וק סבײװ רעד ןיא טשינ ןײלַא טּבױלג רע זַא ,ןעריּפש ךיז
 | .ןעמ

 ןעלַאפעגנירַא ןיא ןוא טּביױלגעג ,טּבױלגעג טָאה שנעמ ַא
 ,ױזַא ט'רזח'עגרעביא רע טָאה עגַארפ עטלַא יד ןוא .שואי ןיא
 ; טייהנעוװעג-יּפ-לע ,שינַאֿפעמ

 ..ןעמוק טעװ יז ,טָא--
 :רעטפע ןעמ טרעה ןילַאכַאס ףיוא
 ...ןעמוק טעװ ּבייוו סָאד ,טָא--
 ...סעצָארּפ ןיימ ןעקוקרעּביא טעװ ןעמ ,טָא--
 שטָאֿכ ךָאד זומ ןעמ .גנַאלנערהָאי סָאד ןעדייר ןעשנעמ ןוא

 .ֿבײל סָאד זיא ץלַא .המשנ רעד ןיא גנונּפָאה ןופ רֹכזַא ןעּבָאה
 | ,רעט

 טָאה ,סעקדנָארַאּכ עשינילַאכַאס יז וצ ךיז גידנעקוקוצ ,ןוא
 רעדָא טוג סָאד זיא : טלעקניװקעג יװ יױזַא ןײלַא עמלַאט
 רהיא טגעלפ רע ןוא ןעמוק טעװ ּבײװ סָאד ּביוא ,טוג טשינ
 :דנװעג רהיא ןעגעװ ןעגרָאז לָאז יז זַא ,ףירּב ןעּביירש

 טשינ וטסלָאז ,ןעצנַאגניא טשינ ךיז טסלהיפ וד בוא;
 .ןעטרַאװ-וצ רעסעּב ,ןעמוק ןופ ןעטכַארט

 זיא סָאד !טֿכַאּמעג טָאה עמלַאט סָאװ ,קורדנייא רעד ןוא
 ,יירשעג ַא ןהֶא ךיז טקנירט סָאװ ,ןעשנעמ ַא ןופ קורדנייא רעד

 ןענַאװ ןופ טשינ טָאה רע זַא ,סײװ סָאװ ,ץכערק סושַא ןהָא
 ,עיירש טשינ טסלָאז וד ליפיו סָאװ ,ףליה ףיוא ןעטרַאװ וצ
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 ,ערעדנַא ףיוא ןעֿכַאמ ךיוא רע טגעלפ קורדנייא ַאזַא
 ,טגידנעעג ץלַא ןיוש זיא ָאד ןוא .דנַאה רעד טימ ףיז ףיוא ןָאהט ךַאמ ַא לָאמַא ךָאנ ןָאק שנעמ ַאזַא :ןעטנַאטסערַא "יב סע טקרעמעב ןעמ תעׁשּב ,ןמיס רעטסעלש ַא זיא סָאד ,הרוחש-הרמ ןיא ןײרַא-טלַאפ רע ,רעש -יטמפַא ןוא רעשיטַאּפַא ץלַא רע טרעװ גָאט ןעדעי טימ---,ןעּבעל ןייז ףיוא סעקינשזרָאטַאק ךס ַא ןהעזעגרעביא ,ןעקנַאד וצ טָאג ,טָאה ןוא גָאט ןלדעי ןהעז ן'עמלַאט טגעלפ רָאטקָאד רעגיזעררעד ,גגור?היּפנָא ןייז רעטנוא טײּברַאעג טָאה עמלַאט סָאװ ,רָאטקָאד רעד ןעגָאז רימ טגעלפ--!טשינ רימ טלעפעג עמלַאט--

| 
 | ,טרפ רעגיד ..געטיידעב א רהעז--ןילַאכַאט גילדערו רעּבָא ,רעקשטיגיילק א
 ,קינָאמרַאה ַא ןייא ךיז טפַאש ןילַאֿכַאס ףיוא ןַאמ ףרעטנעגילעטניא'נַא ןעוו ,ןמיס רעטֿפעלש ַא ןיא טָאד .טעּב ן'פיוא ןעגעלעג זיא סָאװ ,קינָאמרַאה 8 ןיירא ןעגיוא יד ןיא ןעפרָאװעג ץטשרע סָאד רימ ךיז טָאה ,ץעמלַאט וצ ןיירַא ןיּב ךיא זַא
 ,הרוחש-הרמ וצ םורק ןיא רע זַא ,טסייה סָאד
 | ,,רעטייװ ןוא ,ןעפנָארּב שיט ן'פיוא ףיז טזייוו ךָאנרעד .עֿכורערוַאז יז טגָאלק ןוא טגייװ רשטסנעפ ץ'רעטנוא ןעוו ,ןעדנעוװָא ששינילַאכאס עגנַאל יד ןיא קינָאמרַאה רעד ףיוא ליפש ןעבירט ןעֿכילנהעװעג ן'טימ ןֶא ףיז טּביױה רעהירפ
 ,טפאלעגמורא ןיוש םהיא טָאה שואי רעד םגה ,ןעקנורסעג טשיג ,טקרַאטשעג ךָאנ ךיז ףָפ טָאה ,ןהעזעג םהיא ָאה ךיא תעשּב ,טיצ רענעי ןיא

| 
 .,טרעלקרעד ץרוק רימ רע טָאה--! רבה ַא-- | :ןעגעגעגּבָא ייז ןופ ענייא ןוא ןעלרעמַאק עקשטיניילק ףלװצ טניואועּב טָאה רע ;ןײלַא טשינ רע טָאה טגיואוועג
 טשינרָאג רענייק םהיא טָאה ךנַאלסור ןופ ,"ןעסעגרעפ --ןעבָארג -ץֹּב , ,קינלַאשטַאנ םעד ןעגידיילעּב רַאֿפ ןערָאװעג טקישרעפ זיא סָאװ ,ריציּפֶא רענעזעוועג א ,דנַאל-ןצּבק ןופ ןצּבק ַא ,רכח ַא רַאפ זיא סָאד סָאװ ,טסואורעד ךיּפ ךיא בָאה טייז רעד ןופ
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 -נעלע רעד ,טקישעגוצ טשינרָאג םהיא טָאה רענייק ,ןעּבירשעג

 עיצקעל ַא ,גנוגיטפעשעּב ַא סיּפע ןעגירק טנָאקעג טשינ טָאה רעד

 ןעמוקעגסיוא זיא םהיא ןוא .ץנעדנָאּפסערָאק עטַאװירּפ א רעדָא

 -ַאק ן'טימ--סַאג רעד ףיא ןעּברַאטש רעדָא :ייוװצ יד ןופ סנייא

 ,סעקינשזרָאטַאק יד ןעּבעגעגסױרַא טרעװ סָאװ ,"קעיַאּפ, םענָאיז

 ןעצעונײרַא לָאז ןעמ ,ןעטעּב רעדָא--ןעמוקסיוא טשינ ןעמ ןָאק

 | | .עמרוט ןיא

 ןוא עגַאל ןייז ןופ טסואוורעד עמלַאט ךיז טָאה ,קילג םוצ

 יעטַארעג שממ םהיא רע טָאה טימרעד .ךיז וצ םהיא ןעמונעג

 | י ,טיונ רעסיורג ַא ןופ טעוװ

 רָאנ ,רעשיטַאּפמיס ַא ,רענעדיישעּב ַא ,שנעמ רעטוג ַא --

 ,טרעלקרעד עמלַאט רימ טָאה-- ,רעכילקילגמוא'נַא .רהעז

 .ןעטלַאהעגסױא ןעצנַאגניא םהיא טָאה עמלַאט

 -ַאנ-עמרוט םעד ןעטעּבעג עמלַאט טָאה רַאפרעד יקַאט ןוא

 ףָאטש סָאד ןעּבעגסױרַא רעסעּב םהיא לָאז רענעי זַא ,קינלַאשט

 ירבח םעד ןעדיײלקעּב טלָאװעג טָאה רע .טַאלשוּב םעד טָאטשנָא

 ןרַאדעּב ךיא ןוא ןעגָארטוצ ןיוש רע טָאה טַאלשוּב ןייז--

 רעגיימ רעּבָא ,םעיײנַא ןעּבעגסױרַא ןעמ טעװ .,םעיינַא ןעמוקעּב

 רימ לָאז ןעמ ,ןעטעּבעג ךיא ּבָאה ,רבח ן'רַאּפ סיורג-וצ ןייז טעװ

 יטהיינעגפיוא ָאד םהיא ןעמ טלָאװ ,ףָאטש סָאד ןעּבעגסױרַא

 ןײז ןעגעװ טשינ רֶעֹּבָא ,רימ וצ ןעמוקעג זיא עמלַאט

 זיא סָאװ ,ריציּפָא'נַא ,ןעטייווצ ַא ןעגעװ רָאנ ,ןינע םענעגייא

 זיא ןוא קינלַאשטַאנ ַא ןעגידיילעּב ן'רַאּפ ןערָאװעג טקישרעפ ךיוא

 .ןילַאכַאס ףיוא ןעמוקעג סָאװ-רָאנ

 רהיא טנָאק רשפא ,טנַאקעּב ןעמעלַא טימ טנעז רהיא--

 ,רעטוג ַא רהעז .ןענדרָאנײא רעסעּב סיּפע םהיא לָאז ןעמ ,ןעטעּב

 .שנעמ רעשיטַאּפמיס

 טכַארט טלָאמעד ,ךיז טקגירט שנעמ א תעשּב ,רהיא טסייוו

 | .ערעדנַא ןופ טשינ רע

 סיײצ ןענופעג טָאה סָאװ ,ןעשנעמ םעד ףיוא גידנעקוק ןוא

 ,ךיא ּבָאה-,ךיז טקנירט רע תעשּב ,ערעדנַא ןופ ןעטכַארט וצ

 .ןָאהטעג טֿכַארט ַא ,גידנעליוו-טשינ
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 *ו יקַאט רע !יא סָאד רעּבָא

 ךיז ןעּבָאה סָאװ ,רעדרעמ גונעג ןהעזעג ּבָאה ךיא ,תמא

 -נעטייק רעד ןיא ץעק טימ וליפַא ןעסיב ןעטצעל ן'טימ טלייטעג;
 ,טרעֿכױרעפ ןעּבָאה ,ןעסעזעג טרָאד ןענעז סָאװ ,ןעשנעמ .עמרוטי
 ."דנוה א יצ ,טּברַאטש שנעמ ַא יצ ,סנײאצלַא ויא, טרָאד זַא

 -ע'גרהרעד עכילטע המשנ רעד ףיוא טַאהעג טָאה ייז ןופ רעדעיו

 יד טע'גרה'רעד טלָאװ סָאװ ,ייז ןופ רעד רעּבָא ,ןעשנעמ עט
 ןעבלה ץַאק רעד .םירבח יד ךרוד ןערָאװעג טױטעג טלָאװ ,ץַאק
 ,טעװעלַאשזעג יז

 -נעמיטגעס רָאג ,עּביל ןייק ןעװעג טשינ ןיא סָאד רעּבָא

 ,טעטילַאט !

 .עּביל ןופ ןירַאגרַאמ זיא טעטילַאטנעמיטנעט
 -ַאטנעמיטנעט ךס ַא ןהעועג ךיא ּבָאה רעדרעמ יד ןעשיווצ

 ,טשינ םענייא ןייק--ןעשנעמ עטוג תמא ,ץטוג רעּבָא ,ןעשנעמ על
 ןופ ןעּבילברעפ רימ ןיא זיא טָאװ ,קורדנייא רעד רעּבָא

 רהעז ןהעזעג ּבָאה ךיִא זַא-.רעד תמאּב יקַאט זיא ,ן'עמלַאט
 ,ןעשנעמ ןעטוג

 אפ

 ,סנעֿכערּברעֿפ ןוא רעכערברעפ

 ? הטרח ?ייז ,/ ןעּבָאה--
 וצ סָאװ ןוא עגרָאטַאק רעד וצ טנהָאנ ןענעז סָאװ ,עלַא יד

 רימ ןעּבָאה ,עגַארּפ רעגיזָאדרעד טימ טדנעװעג ךימ ךיא ּבָאה יז;
 רעּבָא ,גנורעיודעּב רעטכע טיט רעװ ,סעּכ טימ רעװ ,טרעפטנעעג |

 , עּבלעוטָאד-ןוא-סגייא גידנעטש'
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 ,ןיינ--
 יךיא ּבָאה ,ָאד ןיִּב ךיא סָאװ ,טייצ רעצנַאג רעד רַאפ--

 ןהעזעג ןוא--ןהעזעג ּבָאה ךיא סָאװ ,רעכערּברעפ עלַא יד ןעשיווצ

 "טָאה סָאװ ,םעניוא זיולּב טנעגעגעּב--זייוורעדנעזיוט ייז ךיא ּבָאה

 -סיוא טלָאװעג ןעדייל ךרוד טָאה סָאװ ןוא טַאהעג-הטרח ךילקריוו -
 א ןעוועג רענעי רָאג זיא יצ ,קפס ַא זיא סע רעּבָא ,אטח ןייז ןעפיוק

  =רעפ טָאה סָאװ ,יקסּבודדָאּפ רָאטקָאד טגָאזעג טָאה-- ,רעֿפערּברעּפ
 .ןילַאֿכַאס ףיוא גנולײטּבָא רעשיניצידעמ רעד טימ טעטלַאװ |

 ."ָאוװעג טקישרעפ זיא סָאװ ,ןַאמ רעטלַא'נַא ןעוועג זיא סָאד

 | .ןעטנוּב-ערעלָאֿפ יד רַאפ ןער
 -רעפ רָאטקָאד רעד םהיא טָאה גנוכוזרעטנוא רעד תעשּב

 ,"עכַאװש , יד ןיא ןעּבירש

 -עגּבָא רעטלַא רעד םהיא טָאה-- ,רעטעפ ,רָאנ-העטש --

 .ןעגַאק ךיא לעװ ױזַא יװ םורָאװ .טשינ סָאד והט וד--,טלעטש

 אטח ןיימ רַאפ ןעטײברַאּבָא
 1 ןעגנַאגעּב וטסָאה אטח ַא רַאפ סָאװ--
 -רעֿפ ,טע'גרה'רעד רענייטש טימ רָאטקָאד ַא ןעּבָאה רימ--

 84 ןָאהטעג ףרָאװ ַא ךיא בָאה ךיא ןוא .רענייטש טימ ןעפרָאװ
 : | ,ןייטש

 ?ןעפָארטעג טסָאה וד ןוא--

 רעד ואװ ,ןהעזועג טשינ .טשינ ןיוש ךיא סייוו סָאד--

 .ןייטש ַא ןעפרָאװעג ךיא ּבָאה ךָאד רעּבָא ,ןעלַאפעג זיא ןייטש

 רטשיג ןעצנַאגניא רָאג ןעלָאז ייז זַא ,ןעגעווטסעדנופ ןעגָאז

 .עקיזיר ַא זיא ,הטרח ןייק ןעלהיפ
 יָאי--סָאד .טױא טשינ סע ןעקירד ייז

 =םדוק ,ןעשנעמ עגידנעדייל ךס ַא יו ,זיא יקינשזרָאטַאק רעד

 בגורעױדעּב ןופ ,הטרח ןופ קורדסיוא ןעדעי ,ךיז ייּב ץלָאטש לּכ

 -רעד ךיז טלָאװ רע סָאװ ,טײקֿכַאװש ַא רַאפ ןעטלַאהעג רע טלָאװ

 =8ק יד םהיא סע טלָאװ טּפױהרעּביא ןוא ןעוועג-לחומ טשינ ךָאנ

 | .ןעוועג-לחומ טשינ לָאמנייק עגרָאט

 .ֿףעגגוניימ יד טימ טשינ ךיז רימ ןענעכער עשז-ןיוש ןוא

 .ֵֹע רענלעװ ןיא ,טפַאשלעזעג רענעי ןופ ןעגנוגייצרעּביא ןופ
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 ?ןעּבעל ֹוצ סױא ונוא טמוק
 .רעמ ןיימעג ַא ןעגנאבעב זיא סָאװ ,לעגעג לעגני רעד

 -געמטקער םהיא רימ טָאה ןעמ סָאװ ,היח א ,רעדרעמ ַא ,ןעכערּב

 רעצנַאג רעד ןיא ןעפרואוסיוא עטסערג יד ןופ םענייא יװ ,טריד
 ,דגיק ַא יװ טנייװעג ,טרעמָאיעג טָאה רעדרעמ רעד טָא --עגרָאטַאק
 טָאה םהיא סָאװ ,םעד ןעגעוו ,גיוא-ףיוא-גיוא ,רימ גידנעלהעצרעד
 -קעגסױא ןיא רימ ןוא ,ןעכערברעפ סָאד ןהעגעּב וצ טכַארּבעג
 .רעסַאװ םהיא ןעגנַאלרעד ,דניקַא יװ ,ןעטסיירט וצ םהיא ןעמ
 .ןעמעג עכילטרעצ טימ םהיא ןעפורנָא ,ּפָאק ןירַאפ םהיא ןעטעלג

 ,סעקינװָאנישט ה'ה יד ןופ רענייא יװ ,קנעדעג ךיא ןוא
 -עג שממ טָאה ,רעמיצ ןיא ןעגנַאגעגנײרַא גילעפוצ זיא סָאװ

 | | ,טפַאג

 .ןערָאלרעפ ךיז טָאה רע יװ ,קנעדעג ךיא
 רע טָאה--?לעגעג רעזנוא טימ ןָאהטעג רהיא טָאה סָאװ--

 ,טרעדנואוורעפ קרַאטש ,טגערפעג ךָאנרעד ךימ
 םינּפ סלעגעג ףיוא ןָאהט קוק ַא טפרַאדעּפ טָאה ןעמ רעגָא

 ןעװעג זיא קיגװַאנשט רעד ןעװ ,ןעטונימ עטלהעצעג עגעי ןיא
 ,רעמיצ ןיא

 ףךיז רע טָאה יװ ,ןערהערט יד ןעגנולשעג טָאה רֶע יװ

 ,ןייועג סָאד ךיז ןיא ןעקיטשרעד וצ טגנערטשעגנָא
 ףימ רע טָאה--'סעד ןעגעװ, טשינ םענייק טגָאז רהיא--

 "יורעד ךיז ןעלעװ ייז זַא םורָאװ - ,ךיז ןעדייש םייּב ןעטעּבעג
 ..ה יד ,ןעכַאל רימ ןופ ײז ןעלעװ ,עגרָאטַאק ףיוא ןעס

 רעטלַאק, רעגָאדרעד ןופ הּבס יד לָאמליײט זיא סָאד טָא

 | | ןעֿפערּברעֿפ םוצ גנוהיצעּב רעגיהור
 סע ואו ,טרָאד עידעגַארט ןייק ָאטשינ זיא לָאמעלַא טשינ

 ,ןעטסעשז עשיגַארט ןעלהעפ
 טשינ זיא סע ןוא ,רעכערּברעפ ןופ המשנ יד ןיא רעטסניפ

 ץפיוא ךיז טוהט טרָאד סָאװ ,רהיא ןיא ןעקוקוצנײרַא טכייל
 .קעד

 =ַעג טָאה רעדרעמ ןעטנעגילעטניא'נַא ןופ גנוניואו רעד ןיא
 -לעֹּב רעד סָאװ ,דליּב סיורג ַא טײקמַאזקרעמפיוא ןיימ ןעגיוצ
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 -עזנֲאנַא ףיוא ןעגנאהעג זיא דליּב סָאד ,טכַאמעג טָאה תיּבח

 ,טרָא ןעגידוועה:
 -ןופצ ןעּבירט ַא ךיז טימ טלעטשעגרָאפ טָאה דליג סָאד

 .ןעגייוצ עגעגנַאהעגּבָארַא טימ רעמיוּב-לגעי עגיטעמוא ,שזַאזייּפ-
 ,ערעדנַא יד ףיוא ענייא טגעלעגנָא ,רענייטש  יירְד--ןעטימ ןיא;

 ךיא ּבָאה--;דליּב גיד'הרוחש-הרמ ַא רַאפ סָאד יא סָאװ--
 | ,טגערפעג

 ןעטיגשעגנייא רימ ךיז טָאה סָאװ ,שוַאזייּפ ַא זיא סָאד--
 -יגַארט ַא רהעז ןהעשעג זיא טרָא םעד ףיוא ! ןײרַא ןורּכז ןיא

 .ךַאז עש
 תיּבה-לעּב רעד ואװ ,טרָא רענעגייא רעד ןעװעג זיא םָאד

 ןעטינשוצ ןעלקיטש ףיוא ןעּבָאה רבח ן'טימ ןעמַאװצ זױה ןופ
 ,ןּברק רעייז

 --ןעליװ רעטפַאהקנַארק ַא רעדָא !עזָאּפ ַא ?סָאד זיא סָאװ
 -ָאל טשינ ,דנואוו עגידנעגָאנ יד ןעצַארק וצ טונימ עלַא ,גיּבייא
 2 -י ?ןעלייהרעפ רהיא ךיז ןעז

 רעכערברעפ רעד סָאװ ,ףָארטש ַא רעדָא עזַאּפ ַא סָאד זיא

 -נעטש טגנעה סָאװ ,דליּב סָאד טָא--ךיז רַאפ טֿכַארטעגסױא טָאה
 : ?ןעגיוא יד ףיוא גיד

 -םייוצרעפ רעדָא ,קערש רעדָא הטרח יצ ,טשינ סייוו ךיא
 -נעטש ךיז ןעגיטסעג ןעֿפערברעפ טעגעגנַאגעּב םעד בילוצ גנול
 / .רעֿכערברעפ םעד ןופ המשנ רעד ןיא גיד

 גיהור טשירמולּפ ךיז ןעהיצעּב ייז זַא ,טשינ יײז טביולג
 .ןעכערברעפ רעייז וצ

 -ױלטנַא ן'ֿכָאנ ,טע'גרה'רעד טָאה סָאװ ,וװעיליסַאװ יליסַאװ

 .לֵאהעג טרעװ ,שיילפ ןייז טימ טרהענעג ךיז ןוא רבח ןייז ,ןעפ

 -רעמ עגיטליגֿפײלג ןוא עגיהור רחעמ יד ןופ םענייא רַאֿפ ןעט

 , ,רעד
 טָאה רע ױזַא יװ ,טלהעצרעד רע יו ,רָאנ טרעה רהיא--

 -וצ ּפוז ַא ייז ןופ טֿכַאמעג ןוא שיילפ ףעלקיטש ןעטינשעגסיוא
 -וצ, טגעלעגגײרַא טָאה רע סָאװ ,עװישקָאּפ רעגנוי טימ ןעמַאז

 ,"טעט ן'ּבילי
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 -- ! םי ץרַאפ ןעקַארשעג טשינ ךימ טלָאװ ךיא ןעוו --
 ףיוא גידנעלהעצרעד ,גנלפייהצרעפ טימ ןעירשעגסיױא רע טָאה

 -ישקָאּפ רעד ןוא שיילפ ןןעכילשנעמ ןופ טװ םעד ןעגעו רימ
 טלָאװ ,םי ן'רֲאפ ןעקָארשעג טשינ ךימ טלָאװ ךיא ןעוו--,"עוו
 ,,םי ן'רַאפ ארומ רעּבָא ּבָאה ךיא !טלעװ קע ןעפָאלטנַא ךיא
 .ףיז ןופ ..ןהעז טשינ ךימ לָאז רענייק וַא ,קעװַא טלָאװ ךיא
 ,קעװַא ךיא טלָאװ

 -עג ךיז טָאה ןעֿכערברעפ ן'רַאפ המיא'נֲא רַאפ סָאװ ןוא
 ןעשנעמ ןעכילקערש ןעגיזאדמעד ןּופ ןָאט ןיא טלהיפ

 .ןעניז ןופ ּבָארַא ןעכערברעפ ן'כָאנ רע ןיא טסיזמוא טשינ
 .ןעכערברעפ ןעגעװ תוישעמ "עכילחערפ, יד טשינ טּבױלג
 -סיוא ןענָאק טשינ ןופ טַאטלװער ַא זיולּב סע זיא לָאמליײט

 ,ןעגערפ
 ַא ?שירעגנוי.ליואו, ,ױזַא טעװ רהיא ףױא ,סיוװעג ,ָאי

 | : ןָאהט גערפ
 טסָאה וד ױזַא יװ טשרָאקָא להעצרעד ,לרעדורּב ,ַאק-ונ ַא--

 | ! טע'גרה'רעד
 ןוא יירעמהירעּב לופ ,השעמ א ןערעה רהיא טעװ טלָאמעד

 .עזאּפ
 עילימַאפ יד טע'גרה'רעד טָאה סָאװ ,ן'ווָאַֿאילולַאּפ ןעגעוו

 ןרעג ךילנהעװעגנוא זַא ,טגָאעג רימ ןעמ טָאה ,שטיװָאמיצרַא
 -רעפ ןייז ןופ רע טלהעצרעד גיד'תפצוח ךילנהעוועגנוא ןוא
 ,ןעכערּב

 יז ןעגעװ טדער ןוא תונברק ענייז רעּביא ט'קהח רע
 ,?להָאפרהעמ , ןיא גידנעטש

 ס.קַאט טָאװ ןעּפָאלשעג ןעּבָאה שטיװָאמיצרַא רעה רעד--
 ךיא בָאה ּבױהנָא ןופ .ס-קַאט טָאװ שטיװָאמיצרַא םַאדַאמ יד ןוא
 םָאדַאמ יד ןעטױט ןעגנַאגעג ךיא ןיּב ךָאנרעד ,טע'גרה'רעד ייז
 ,װ .זַא .א ךיא גָאז ,ַאינירַאדוס, ,דניק רעייז טימ שטיװָאמיצרַא

 ,חמא ,ן'וָאכַאילולָאּפ טימ טסעומשעג ךיא ּבָאה געט ייווצ
 טשינ ןעטלָאװ ןעװרעג יד-.געט עכילטַע ןופ הקספהַא טימ
 ,שנעמ רעגיזָאדרעד ויא "רעווש ,  ױזַא ,ןעטלַאהעגסױא



 יט טיװעשָא רָא ד .ח י 428

 ןייז ןעגעװ טגערפעגסיוא םַָאזקרעמפיוא םהיא בָאה ךיא
 ןוכ םיטרּפ עטסנעלק יד טרעהעגסױא ג'דלודעג ,ןעּבעל ןעצנַאג
 ןוא טנַאסערעטניא ןענעז סָאװ ,ןערהָאילעגנוי ןוא טייהדניק ןייז
 -ילק רעדעי ןיא ןײירַא ןיּב ךיא ,ןײלַא םהיא רַאפ רָאנ רעייט
 .ןעּבעל ןייז ן פ טייקגינ

 -יד'תוירזֿכא ןייז וצ ןעגנַאגרעד ךיא רע זַא ,םעדכָאנ ןוא
 ןמיס ןייק ןעוועג טשינ ןיוש גנולהעצרעד ןייז ןיא זיא ,ןעכערּברעפ ןעג !

 -עּב ,,להָאצרהעמ, עשינָאריא יד ןעועג טשינ ןיוש ,"רעה, ןופ

 | .עזָאּפ ןוא יירעמהיר

 ,דנעװָא ןעגיזָאדמעד ןעסעגרעפ טשינ לָאמנייק לעװ ךיא

 וצ טגױנעגנָא טנהָאנ ,דנַאנעּבלַאז ןעסעזעג ןענעז רימ

 -ארומ טלָאװ רע יװ טקנוּפ ,ליטש טדערעג טָאה רע ,רעדנַאנײא
 ןוא ,גנולהעצרעד עכילקערש עגיזָאדיד טרעה רעצימע זַא ,טַאהעג
 .ןעּבעגעג טכייל טשינרָאג םהיא ךיז טָאה יז

 רעװש ןעװעג םהיא וליפא ןיא ןעטייקגיניילק עֿפנַאמ ןופ
 -ייװשרעפ גידנעטש רע טגעלפ ןעטייקגיניילק עגיזָאדיד .ןעדייר וצ
 ,תוישעמ עכילהערפ ענייז ןיא ןעג

 {ןעטייקגיניילק לָאמ ןייא ןעוועג ןיוש ןענעז סָאד ,תמאי
 --ןעגיוא יד רַאפ רימ טמיװש ץלַא יװ ,טלהיפעג ּבָאה ךיא

 ,תושלח ןיא ןעלַאפרעדינַא ךיא לעװ טָא זַא ןוא
 -ַאקַא רַאפ ןעזײװעצסױרַא טשינ ןעליװ רעד זיױולּב ןוא

 :ןעיירשוצסיוא ןעטלַאהעגּבָא ךימ טָאה טײקכַאװש ןיימ קינשזרָּאט
 ! רעסַאװ-- = |

 רעד ןופ גנוניימ רעד ןיא טגיטינעג ךָאד ךימ ּבָאה ךיא
 | .ןעשרָאפסױא יז ןעמוקעג ךָאד ןיּב ךיא םורָאװ ,עגרָאטַאק

 עגיזָאדיד ןופ םענייא ךָאנ ,ּבָאה ךיא יװ ,קנעדעג ךיא
 ןיא ןעלַאפעגמוא טעמּכ ,ןעקור ן'פיוא ןָאהטעג גיוּב ַא ךיז ,םיטרּפ
 ַא ןוא ,םעטָא רעד ןערָאװעג טקַאהרעפ זיא רימ יװ ,לעטָאּפ

 ןעסירעגסױרַא רימ ךיז טָאה ץפיז ַא וצ ךילנהע רעֿכיג ,גנַאלק
 .ןעצרַאה ןופ

 -עה טשינ וליפא טנָאק רהיא ,ןירַאּב ,רהיא טהעז טָא--
 .טגָאזעג ווָאלַאילולַאּפ טָאה--! ןער
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 -?יוא ךױא טָאה רע :םהיא ףיוא ןָאהטעג קוק ַא ּבָאה ךיא
 ,תמ ַא יװ ןהעזלג

 רעייז גילדעוו שיניצ ןענעז סָאװ ,ןעגנולהעצרעד ןַאהרקפ

 ,ָאטשינ ןענעז ןעגנולהעצרעד עגיהור ןייק רעּבָא ,טייקגיצרעהנעפ;
 ! ןייג

 ,ןעגנולהעצרעד ןיק טשינ ,טרעהעג ס'ױדו ךס ַא בָאה ךיא
 -רעד ץלַא רימ ןעגעלפ רעכערּברעפ יד ןעװ ,ס'יודו שוריפג ריב
 טרעפטנעעג רימ םינּפ ן'פיוא ּברַאפ א טימ לָאמלײט ןוא ןגלהעש
 טשינ וליפא ןיא ייז סָאװ ,ןעגַארפ עטסטַאקילעד עמַאס יד סו

 -סיױא ךיא בָאה ענױזַא ס'ױדו ךס א ןעלעטש וצ ןעװעג זלטקער
 ןענעז ייז .ןעריהט עטכַאמרעפ ליב ,גױא .ףיוא-גױא ןרקהג
 טשינ לָאז רענייק זַא ,ליטש-רעד ןיא ןערגװעג טדערעג רלטכל

 -רעד רימ ןערעװ עכלעװ ,"עגרָאטַאק רעד ןופ ?הווס, יד ןטרעה

 .טלהעצ

 -ןצסױא טערַאטסעג גידנעטש ךיז ןעּבָאה רעכערברעפ יד
 ,טערַאטסעג רָאנ ךיז ןעֶּבַאה יז רעּבָא ,גיהור ןעזייוו

 -יפ רערעדנוװעּב ןייק ןייז טפרַאדעּב טשינ רָאג טָאה ןעמ
 תונורֿבז עגיזָאדיד ףױא יז ןעגער סע יװ ,העז וצ ,טסיטָאנָאז
 ץגיזָאדיד ןעטלַאהעּב ,ןעקיטשרעד וצ ךיז ןערַאטס יז יװ ןוא
 ,גנוגערפיוא

 .רעד רע תעשּב ,רעכערברעפ ַא ןופ עזָאפ עכילנהעוװעג יד
 :ַאזַא ןיא ,ןעכערברטפ ןייז ןופ םיטרּפ יד טלהעצ

 לעקניװ א ןיא ץעגרע טקוק ,טייז ןטימ ךייא וצ טציז רע

 ענייז ףױא ,רנעה יד ןיא גיניזטסואוועּבנא סיּפע טהערד ןוא
 ןעגױא יד ,לעֿבײמש רענעגנאוצעג ,רעטכַאמעגַא טגיל ןעפיל
 .רעייפ ןעֿבילרעּביפ ןעטכעלש ַא סיִּפע טימ ןטנערּב

 ןעקוצ סע ,םינּפ ןופ ּבראפ רעד ךיז טייּב עכנַאמ ייּב

 ,רעטקיטשרעפ א יװ טגנילק לוק רעד ןוא ןעלוקסומ-קַאּב יד
 ,דימ סיוא רעדעי טעמּכ טהעז ןעלהעצרעד טונימ ןהעצ ךָאנ

 ,טכַאװשעגּבָא ,ןעגָאלשרעד
 ,רעֿכערּברעפ ןהלֹועג ןוא תוישעמ טרעהעג ּבָאה ךיא ןוא

 .גַאפגָא'נַא, יװ ייז ןעגעק סיוא-טהעז וָאכַאילולָאּפ א וליפא סָאװ
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 -סױא טָאה רע יװַא יװ ,טלהעצרעד וָאקינסעל טָאה רימ ,"רעג
 -וָארָאכָארּפ .ןעשנקמ 6 ןוא 8 ןופ :סעילימַאפ ייװצ ןעטכָאשעג
 .רעדניק טע'גרה'עג רע טָאה ױזַא יװ ,טלהעצרעד טָאה װָעקינלעמ

 יקח 6 הלל א האה אהיה קד עתיד * רתא רע אמה 45 טא הלא;
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 ךעב רגרעדנַאנפ טנעלפ ןעמ יױזַא יװ ,טלהעצרעד רימ טָאה ןעמ
 ןוא טאפַאשע ן'פױא ןענאטשעג ןענעז סָאװ ,ןעשנעמ ,םירכק

 טָאה ףיילש רעד ןעװ ,טלָאכעד רָאנ גנוגידענגעב יד טרעהרעד
 רימ ןעבטה ןעשנעמ עניזַא-דָאנ רעד םורָא טלעּבמָאצעג ךיז

 ,ןעקורדנייא ערעייז טלהעצרעד
 -ערברעפ ענעגַײא יד ןעגעװ ?ךיז ןעשיווצ , ןעֿכערּפשעג

 =ַא/7 רעד ףױא גנוגיטפעשעּב עכילנהעוועג יד ןיא סָאד--סנעכ

 ,עגרָאט
 -געמ עטנעגילעטניא טגָאזעג רימ ןעּצָאה--! המיא'נַא טושּפ--

 -וצסוא סעיצידעּפסקע יד ןיא טגיליטעב ךיז ןעבָאה סָאװ ,ןעש
 -עװ וצ ךיז טסרעה ןוא דנעװָא ןיא טסגיל--,לעזניא יד ןעשרטפ
 -ערט עגימ -- סעקינשזרָאטַאק יד ןעסעומש סע סָאװ ןעג

 ױזַא ּבָאה ךיא, :ךַאֹו ןיא רָאנ וטסרעה ,רעטיילגעב ןוא רעג

 | ,,,יוזַא ךיא ןוא טע'גרה'רעד

 ?ןעדייר וצ עגרָאטַאק יד טָאה שרעדנַא סָאװ ןעגעװ רעגָא
 בע ןעגעװ ןעמ טדער ,ָאטשינרָאג זיא טרַאװנעגעג רעד ןיא

 טשיג רעניק םהיא טגערפ ,טנַאטסערַא רעײנ ַא טמוק

 ? סָאװרַאש--
 ןייז ןעכערב טשינ ליװ רענייק .עדָאמ ןיא טשינ זיא סָאד

 --?ןעטײקכַאװש, ענייז ןעזײװסױרַא טשינ ליװ רענייק .ץלָאטש
 ,טייקגיריגייג

 =טע ןיא טשרע טרהיפרעפ טרעװ "?טעד ןעגעװ, סעומש ַא

 ,טגערפ סָאװ ,רעד :טײז רעד ןופ ,עילָאװַאּפ םורַא געט עֿכיל
 ףע סָאװרַאפ ,,טיהגעגעלעג א יב, יװַא ןעלהעצרעד ןָא-טּבױוה
 "יוו טשינ ,יװַא ךיז רע טיג סעומש ןעטימ ןיא ןוא ןעמוקעג ויא
 | : גערפ 1 ,גידנעל

 ?סָאװראֿפ ,,וד ןוא--
 -ליוא :טגנילק סע ןעֿכלעװ ןיא ,ןָאט ַאזַא טימ לָאמעלַא

 !טשינ ךיוא ךימ טרַא ,טשינ וטסליװ ןוא ,גָאז ,וטס
 יד טר}העגסױא סערעטניא סיורג טימ טרעװ טלָאמעד ןוא

 .םענעמוקעג-ליג ם'נופ גנולהעצרעד
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 .עג סָאד זיא שנעמ ַא רַאּפ סָאװ ,ןעסיוו ךָאד ןעמ ףרַאד
 ןָאק יצ ,גיהעפ זיא רע סָאװ ףיוא ,צילימֲאֿפ רעד ןיא ןעמוקי
 .ןב רערדָא תטילּפ ןעכַאמ טעװ ןעמ ןעװ ,רבח רעטיגַא ןייז רע
 | | ,ןעֿכערּברעּפ ַא ןענַאזוצ ןהעג

 רָאנ ןעלהעצרעד הואג טימ ,ץזָאּפ טימ ,יירעמהירעב טימ
 ,?סענַאװיא , יד סנעכערּברעפ ערעייז ןעגעוו

 ,ערברעפ ַא ,ן'קינלָאקש ןָא ,רעגייטש ַא ,ךימ ןהָאמרע7 ךיא
 וצ טערַאטסעג תוחּכ עלַא טימ ךיז טָאה סָאװ ,טסידיוויצער-רעכ
 | | | ,"ןַאװיא ,'נַא ןערעוו

 קישטשנעד םעד טע'גרה'רעד ןילַאֿכַאס ףיוא ןיוש טָאה רע
 | ,רעטסיײמלעּפַאק ַא ןופ-

 ,גָאט ןעלעה ןעטימ ןיא ,היח-השעמ ,גיד'הּפצוח טע'גרה'רעד
 ןעּבָאה ףרַאדעב רעטסײמלעּפַאק רעד זַא ,טסואוורעד ךיז

 זיא רע תעשּב ,ּבוטש ןיא םהיא וצ ןעמוקעג רע ויא ,"רלעג
 .נעד םעד ןעזײא'נַא ןופ ּפַאלק ַא טימ טבױטרעפ ,ןעועג טשינ
 .ןעטֿכעש ןעמונעג ןוא רעלעק ןיא םהיא טּפעלשעגּבָארַא ,קישטש

 ןעגיוּבעג ךיז טָאה רעסעמ-ךיק עטפיילשעגסיוא עניד סָאד
 ,ףוג ןיא ןיירַא טשינ זיא ןוא

 ןטימ ןּברק ןייז טרהעקעגרעּביא קינלָאקש טָאה טלָאמעד
 .ענלעז ןופ דמעה עּבָארג סָאד ןעּבױהעגפױרַא טָאה ,ּבָארַא םינּפ
 עילָאװַאּפ ןוא לעדנואוו ןיילק ַא ןעטינשעגכרוד ,דנעווייל ןעשיר
 -דנעה ן'ויב עמַאס רעסעמ סָאד ןיהַא טרהיפעגניירַא ליטש ןוא
 | ,לעטי

 .לעפַאק םוצ ןײרַא רעצימע זיא טייצ רענעגייא רעד ןיא
 רעלעק ןיא סיּפע ךיז טהָערד ןעמ זַא ,טרעהרעד רע טָאה ,רעטסיימ
 רע זיא .ךַאז עטַאלג ןייק טשינ זיא סָאד זַא ,ןענַאטשרעפ טָגה ןוא
 | ,דלַאװג ַא טכַאמעג ןוא ןעּפָאלעגסױרַא

 -וג רעד ןערהָאפעגײברַאפ טייצ רעד וצ ןיא דָארג ןוא
 .ןעריטסערַא םהיא לָאז ןעמ ,ןעסייהעג רע טָאה ,רָאטַאנרעּב

 טימ ןוא ןעכערברעפ ןייז טימ ץלָאטש רהעז זיא קיגלָאקש
 ןוא טריטסערַא םהיא טָאה "ןיילַא רָאטַאנרעּבוג, רעד סָאװ ,םעד
 ףיוא טָאה ,עגרָאטַאק רעד ןופ גנוניימ רעד טױל סָאװ ,םעד טימ;
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 טימ ץלָאטש ללּכּב זיא רע ןוא--"לעקירטש סָאד טרַאװעג, םהיא!
 ,טייקגיהור ןייז'

 ףיוא סעומש ַא םהיא טימ טרהיפרעפ לָאמ עֿכילטע ּבָאה ךיא
 ןעסעגרעפ טש'רמולּכ טלָאװ ךיא יװ טקנופ ,עמעט רעגיזָאדרעד
 גידנעלהעצרעד ,לָאמ סעדעי ןוא ,טייהלעצנייא ענעי ָאד יד ָאד
 :עזַארפ עבלעזיד-ןוא-ןייא וצ רע טיג ,ןעֿפערּברעפ ןייז ןופ ןרעג-

 | ,לעכיימש ַא טיכ קינַאג ן'פיוא סיֹורַא ןיּב ךיא --
 .ןפיוא סױרַא זיא רע ןעכלעוו טימ ,לעֿבײמש רעד סָא

 סָאװ-רָאנ טָאה רע ואװ ,רעלעק ןופ ,ןעשנעמ םלוע םוצ קינַאג-
 ,ץלָאטש ןייז ןיא לעֿכײמש רעד טָא--ןעשנעמ ַא ןעטֿבָאשעג-

 רעטנוא ןעטלַאהעּב שרעדנַא סיפע טגיל לָאמלײט רעּבָא
 | ,יירעמהירע ב רעגיזָאדרעד/

 ךיז ןיא ןעלמוטרעפ וצ גנַאלרעפ ַא טושּפ סע זיא לָאמלייט
 .וק ַא ךיז ףיוא ןעפרַאװעצנָא גנַאלרעפ ַא ,ןעהעוו עכילרעניא יד
 | ,שזַאר

 ,רעטכעלעג ךרוד ןעקערש יד ןעקיטשרעד וצ גנַאלרעּפ ַא
 ַא ןיא טֿכַאניּב ןעּבײלּב וצ ארומ ןעּבָאה סָאװ ,רעדניק

 .טסיירד רעייז טימ גָאטייּב ױזַא ךיז ןעמהירעּב ,רעמיצ ןרעטסניפ:
 .טלעוו רעד ןיא ןעטלַאטשעג-קערש עלַא ןופ ןעֿכַאל ןוא טייק-

 !ונ ,ןעמוק ייז ןעלָאז--
 .ףימ טלהעצרעד--.,יירעטסוש ַא ןיא טײּברַאעג ּבָאה ךיא--

 זנוא טימ ןעמַאזוצ--.רעדרעמ ַא ,רעכערּברעפ רעטנעגילעטניא'נַא-
 ,טסיווידיצער ַא ןַאמרעגנוי ַא ,ווָאנרימס ַא רענייא טײּברַאעג טָאה
 -ַאפעּב טנעלפ המיא'נַא .סנעכערּברעפ ךסַא ןעגנַאגעּב יא סָאװ
 טשינ רע טָאה עמעט רעדנַא ןייק .תוישעמ ענייז גידנערעה ,ןעל !
 .רעד ייז טגעלפ רע .ןעדרָאמ ןעגעװ תוישעמ רעסיוא ,טַאהעג|
 -ָאקַא רַאפ סָאװ ןיא ןוא ,רעטֿכעלעג טימ ,ןעגינעגרעפ טימ ןענָאמ
 ,םינונחּת ערעייז ,הסיסג רעייז ןעלעטשרָאפ רע טגעלפ םרָאפ רעשימ-
 -רעװ ערעייז ןעכַאלסױא רע טגעלפ םזיניצ ןימ ַא רַאפ סָאװ טימי
 יד ןופ ןעלַאפ לָאמלײט טגעלפ טיײּברַא יד .ןענייוועג ערעייז ,רעטי
 ,גידנערעה ,דנעהנ

 .רעד רָאנ געלפ ןיא זַא ,ןעלַאפעּב ךימ טגעלפ המיא'בַא
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 ייזָארג זיא ָאד ןוא .ןעשנעמ ןעגיזָאדמעד ןופ לוק סעד ןערעה

 ,רענייז ןעּבענ טַארוקַא ערַאנ רעד ףױא טרָא ןיימ ןעמוקעגסיוא

 .ךיא ּפַאכ ,ײּברעד ךיא ןוא גערּב םייּב ןעפָאלשעג טָאה רע

 ּפמָאל רעד--ךיא העו ,סיוטש ןעקרַאטש ַא ןופ ףיוא לָאמניײא ךימ

 'ווָאנרימס--רעטרע ערעזנוא רעּביא טַארוקַא ןענופענ ךיז טָאה

 .טימ יװ טקנוּפ ,סַאלּב זיא םינּפ סָאד ,ערַאנ רעד ןעבענ טהעטש

 .ףוא ענעפָא-טיירּב ,עכילקערש ןעגיוא יד ,טרימשעגסיוא ךיירק/

 .המיא סיוא-טקירד םינּפ עצנַאג סָאד

 .--'רעד לעװ ךיא ,.,וצ-העג טשינ--.,רֶע טדער--וצ-העג טשינ ,

 הא ףוג ןעצנַאג ןטימ טרעטַאלפ ..וצ-העג טשינ ..,ןענע'גרה

 .ֿבָאה ...דחּפ ןופ ךיז ןעלעטש רהָאה יד זַא ,ַאזַא זיא לוק רעד

 ?ריד טימ זיא סָאװ--,ךיא גָאז--,ווָאנרימס, .ןעקָארשרעד ךימ ךיא

 . -רָאד ןָא--,רע טדער--,רע ןיא ןעטרָאד ןָא ?!וטסדער ןעמעוװ טימ

 /סָאד טצײלפ סע יװ ,,טילּב ןיא ןעצנַאגניא ...רע זיא ןָא--,ןעט

 "טשינ .,רע טהצג רעהַא ,..טהעג רע ,טהעג רע .,,זלַאה ןופ טולמ

 .דנעה יד ,ךיז טלַאה ,רימ ןָא טּפַאכעג ךיז רע טָאה ?..,וצ-העג

 ןהָאצ ַא ןָא ןהָאצ ַא םהיא טּפַאלק סע ..הייא יװ טלַאק ןענעז

 +עװ !ריד טימ זיא טָאג, ..,דחּפ ןופ ךיוא ךימ לעסיורט ךיא ןוא

 לעשטּפעש--.."רעניימ רעטצעל רעד .רע ,רע, "?וטסהעז ןעמ

 "!רעסַאװ ןעגנערּב ריד לעװ ךיא ,זָאל ,ךיז גיהורעּב רעּבָא .רע

 "טעװ טשינַא ..קעװַא טשינ העג יײקעװַא טשינ העג ,ןיינ ,ןיינ

 ןעמַאװצ םהיא טימ ןהעגוצ טזומעג ךיא ּבָאה יזַא ",,,רע ,.,רע

 "םורַא ךיז טקוק ,רימ ןָא ךיז טלַאה רע ,רעסַאװ רעמע םעד וצ

 יז ןופ טירט ַא ףיוא ןעזָאלוצּבָא ךימ ארומ טָאה ,רעדליװ ַא יװ

 "טָאה .ךיז וצ ןעמוקעג רע ויא ,רעסַאװ ןעּבעגעג םהיא ךיא ּבָאה

 .גערּב םייב .טרָא ןיימ ףיוא ןעזָאל םהיא לָאז ךיא ,ןעטעּבעג רע

 -נהענ טגעלעג ךימ ּבָאה ךיא ןוא ןעגיל וצ טַאהעג-ארומ רע טָאה

 ?סָאװרַאפ רעּבָאק .רע טגָאז-"ךימ קערש ךיא, ,םהיא וצ רעט

 .,רעּבירעד יקַאט ךַאל ךיא ,ךיא גערפ--"!גָאטייּב ייז ןופ וטסכַאל

 .שרַאטס .טכַאניײּב רימ וצ ןעהעג ייז .ךילקערש זיא רימ לייװ

 ,"שזַארוק ךיא ךַאמ ,דלעה ַא ןייז וצ גָאטייּב ךימ ךיא

 ;םָאד זיא לָאמליײט--ןעכערּברעפ ן'טימ ךיז ןעמהירעג סָאד
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 ןעמ ןעֿכלעװ טימ ,רעמָאי רעטלעפייווצרעפ ַא ,יירשעג ַא זיילּכ
 ,ןעסיוועג ןופ לוק םעד ןעלמוטרעפ ליוו

 סע ןעכלעװ ףיוא ,םיַא ןיא רעכערּברעפ ןופ המשג יד
 ,ליטש טשינ לָאמגייק זיא

 ,העטיוועג ךילקערש ַא טליּפשעגרעדנַאנוּפ ָאד ךיז טָאה לָאמַא
 ,סעילַאװֿכ יד ךָאנ ךיז ןעגעוװעּב טציא

 יושע יי

 .טֿפירעג סָאד ןוא רעלערּברעֿפ יד

 ,(ןעגנוטכַאּבָאעּב עשינילַאֿכַאס יד ןופ)
 { רױּפַאק ךיז ןעלעטש רהָאה יד !טיּבעגא יא טָא
 !ןרעפטנע ןעגירעהעג ןייק ןעּבעג טשינ ןענָאק ןוא ןעצעזעג יד טשינ ןעסייו סָאװ ,רעגריב ןענעז סָאד ןוא ,טָאג---
 ,טכירעג ןיא ןָאהט .צג טרעװ סע סָאװ ,טשינ ךיוא ןעהעטשרעפ יז ןליפא--טלעוו ַא ןהעועג ןעּבָאה סָאװ ,יז ןופ עשיטקַארּפ רהעמ יד וליפא

 ,ןעטָאשעגסױא רימ יז ןעּבָאה טײקשירַאנ 6 סָאװ ,טָאג רעּבָא-- ,ןפרעה טפרַאדעב ךָאד ייז ןעּבָאה ,ךיז טכַאד ,סָאד--עדער טרָארוקָארּפ םעד ןופ טלַאהניא םעד ןעבעגרעּביא רימ ןעלָאז יז ,ןעטעבעג יז ּבָאה ךיא |
 | ,רעקיטש ףיוא ןעדייגשוצ ףוג ןייז ןוא ןענע'גרה'רעד םהיא לָאז ןעמ .ה ר ןיוזַא ןהעגעב ףיוא ךיז ןעמ לָאז ,רעכערּברעפ ןץטימ ,םהיא טימ זַא ,טרעדָאפ -צג ןוא "ןעזייוועּב עכילכַאז, יד ףיוא ןעזיװעגנָא טָאה רָארוק .ָארּפ רעד זַא ,טרעֿכיױרעפ ךימ טָאה ,ליּפשייּב םוצ ,רעגייא
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 .ערּברעפ "עטנעכייצעגסױא, יד ןופ לײט רעטסערג רעד
 -כיר ןוא ןעֿכערּברעפ רעייז ןופ גנוטיידעב יד םזגמ ןענעז רעֿכ
 ,ףָארטשטיױט ףיוא ךיז ןעט

 ,טשיג ךייא סע טמוק ץעועג ן'טיול רעּבָא--
 | ! סייוו רעוו--
 ךיז ןעמ טָאה ,טיײּברַא לעקיטש ַאזַא ףיוא גידנעהעג רעּבָא

 םעד ןעגעװ ןעגידנוקרעד טפרַאדעּב ָאי
 -גייא ןיא ןעציז סָאד ,ןעטרַאװ סָאד ,עגַאל עטנַאקעּבנוא יד

 סױרַא ייז ןיא טפור ןוא ןעװרענ יד ייז עילַאק טכַאמ רעמַאקלעצ
 .עינַאמסגנוגלָאפרעּפ ַא וצ ךילנהע זיא סָאװ ,סנױזַא סיּפע

 ,"גיד'רשוי טשינ, זיא סָאד זַא ,ךיז ייז ןעגָאלק עלַא
 רעד :דנייפ טימ טלעגנירעגמורַא זיא רעכערּברעפ רעד

 רעד ,הָערַא ןָאהט ייז ליװ ןוא טנייפ יז טָאה לעטַאװָאדעלס
 -רעטנוא ןענעז תודע יד ,ייז ףיוא טכַארּבעגפױא זיא רָארוקָארּפ
 ןעהיצּב רעטכיר יד ,יײצילָאּפ רעד ךרוד טנרעלעגוצ רעדָא טפיוקעג
 .שיאײטרַאּפ ךיז

 טלָאװעג ייז טָאה ןעמ זַא ,טלהעצרעד רימ ןעּבָאה ךסַא

 ,טֿבירעג ן'זיּב ךָאנ ןערָאמרעּפ,
 -עג ךימ טָאה ןעמ זַא ,ןעגָאז וצ ךייא רימ טּבױלרעד--

 | ! ןעקיטשרעד טלָאװ
 1 טסייה סָאד--
 -ייק זַא ,רענַאקלעצנייא ןיא טצעזעגניירַא ךימ טָאװ ןעמ--

 ןעסע .טזָאלעגוצ טשינ םענייק טָאה ןעמ ,ןהעז טשינ לָאז רענ
 טצעזעגרעדינַא ענשימוא--סיפע ,עטסגרע סָאד ןעּבעגעג ןעמ טָאה
 טקיטשרעד לעֹו ךיא זַא ,טניימעג ."רעטרע ענעיג ןעבענ ךימ
 | .ןערעוו

 -ילָאּמַא יד ןופ ?ןעטייצ עגילָאמַא, יד ןופ סעדנעגעל יד
 ןופ ןורּכז ןיא טצירקעגנייא קרַאטש ךיז ןעּבָאה סעקדנָארַאּפ ענ
 7 .קלָאפ רעזנוא

 -הנושמ עדליוו ענױזַא ןרעלקרעד ןעמ ןָטק טימרעד זיולּב
 :תוישעמ עגיד
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 *תיּבה-לעּב יד ,טריטסערַא לעטירטָאמס רעד זָאה הליחטֿפ --
 "ףד םהיא טעװ יז זַא ,טגָאזעגוצ םהיא !ָאד יז רעּבָא (*עט
 ךָאנרעד .טזָאלעגסױרַא יז רע טָאה ,ןיכעק א טסיזמוא ןייז רהָאי

 -גײרַא רעדיװ יז ןעמ טָאה ,טקרעמעּב ַאו טסלַאשטַאנ ןיוש טָאה
 ,טנע'בשי'עג

 ףיט ךיוא זיא "ןעזייוועב עלעמרָאפ ןופ םעטסיס סד,

 הנושמ ןוא קלָאפ ןופ ןייזטסואוועב ם'ניא ןערָאװעג טצנַאלפעגנייא

 ןופ טייקגיטֿכערעג רעד ןעגעוו גנולעטשרָאפ ןייז טהערדעגרעּביא
 / ,טּפשמ

 --!יװַא טַאלג !טּפשמ'רעפ גיטכיר טשינ ךימ טָאה ןעמ--
 ,רעכערּברעפ א רעטפא ךייא טגָאז

 .טע'גרה'רעד טסָאה וד זַא ,ךָאד טסגָאז וד רעּבָא--
  =ייק רעּבָא ,טע'גרה'רעד יקַאט ךיא ּבָאה ןענע'גרה'רעד--

 -ףֹה יֹזַא יװ ,ןעװעג טשינ תודע ןייק ,ןהעזעג טשינ טָאה רענ
 ! ןיד-יֿפ-לֶע טשינ ?ןעזייוורעד טנָאקעג יז ןעּב

 ,טכירעג ןיא ליפ ךיז ןענענשקע םעד ּבילוצ יקַאט ןוא |
 -הדומ ךיז ןעטלָאװ ייז ןעו דָארג ןוא ,הדומ טשינ ךיז ןענעז
 ףעייז טרעטֿפײלרעפ לריטַאג ,ךס ַא ךיז ייז ןעטלָאװ ,ןעוועג
 ,לרוג

 ..רעטָאפ רעטלַאינַא רימ טָאה עוד ןיא יװ קנעדעג ךיא
 .עטכישעג ןייז טלהעצרעד רעדרעמ

 רַאפ סָאװ ,גידנערעה ןערָאװעג ןעסירוצ זיא ץרַאה סָאד
 .ףלילרעניא ןימ ַא רַאפ סָאװ ,עמַארד-ןעילימַאפ עֿכילקערש ןימ ַא
 ,רע רעדייא ,ןעבעלרעביא רעהירפ טפרַאדעּב רע טָאה עגרָאטַאק
 -'רעד ןהעג טפרַאדעּב טָאה ,עילימאפ ַא ןופ רעטָאפ ַא ,רעטלַא'נַא

 , ,ןעטַאט םענעגייא םעד ןעגע'גרה
 ןעבעגעג טשינ גנורעטכיילרעפ | םוש ןייק םהיא טָאה ןעמ
 ץגערָאװשעג ן2 א ןעניפעג טגָאקעג ךיז ןעּבָאה עשז-ןיוש

 ןגיטכירפיוא עגיזָאדיד טרהירעג טשינ טָאה יײז סָאװ ,רעטֿפיר

 "נא ןעננודעגנַא טָאה סָאװ ,עט'תיבה-לעצ ַא ןעגעװ ךיז טלעדנאה סע (*
 .ףרָאמ םעד ןהעגעב לָאז רע רעטיײּברַא
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 !גנולהעצרעד ערעװש יד טָא ,השעמ עגיצרעהנעפָא

 !ןעװעג-הדומ טשינ ךימ ּכָאה ךיא רעּבָא-

 .ץלַא טגָאזעג טשיג גיצרעהנעפָא ךיילג וטסָאה סָאװרַאפ-

 ךָאד ןענעז עלַא ייז--םינכש יד ,רונש יד ,ןהוז רעד ,ּבייוו סָאד

 -רעװ ענייד ןעגיטעטשעּב טנָאקעג ןעגָאה ןוא טֿפירעג ןיא ןעוועג

 | : .רעט
 ,ןייז טשינרָאג טעװ סע ,טניימעג .ױזַא יקַאט זיא סָאד--

 ןעװעג טשינ ןענעז תודע ןייק זַא דלעביוו

 -ור יד;--םירעיוּפ יד ןעֿכַאמ םשור ןערעװש סרעדנוזעּב ַא

 ,?טיילספרָאד עשיס

 ױזַא יו ,ןהעגרעד דלַאּב טשינ וליפא וטסעװ םענױזַא ייֵּב

 -ָאװשעג ןהָא רעדָא ענערָאװשעג טימ :טּפשמ'עג םהיא טָאה ןעמ

 .ענער
 !ןעשנעמ ןכ טכירעג ןיא ריד ןעגעק ןעסעזענ ןענעז--

 יי ? רעּביאנעגעק--
 --יװַא טָא ייװצ ןוא ױזַא טָא 12 ! רעּביאנעגעק ,ָאי ,ָאי-

 | .ןהעצרעפ ןעמַאזוצ

 ןענעז ,ױזַא טָא ,סטכער .טלהעצעג ייז טָאה רעװ רַעֹּבָא--

 !טרַאװ !טרַאװ ,,סעינשירַאּב .תוררש ,ןעסעזעג ןעשנעמ ךסַא

 ןעסעזעג ןעמ זיא רעּביאנעגעק ןוא ,תמא--ךיז רע טנהָאמרעד

 -ןעהעג ,ןײרַא-ןעהעג .ןעגנַאגעגנײרַא ןוא ןעגנַאגעגסױרַא ץלַא ןוא

 !רהיא טגיימ ,יד טָא .ןירַא רעדיװ ןעהעג ,סױרַא

 ןעװעג ךָאד ןענעז סָאד !ןיא ןיימ יד יקַאט ,טָא  ,טָא--

 ! רעטֿכיר ע'תמא ענייד
 זַא ,טניימעג ּבָאה ךיא יּבַא !ךיד טעב ךיא ,גָאז ,ונ--

 ,ךיז ןעריסעריעטנא ,םירחוס ענױזַא ןענעז טָאד

 ,עגַארפ רעד ףיוא ןרעפטנע טשינ וליפא ןָאק טייהרהעמ יד

 .רעגידייטרעפ ַא טַאהעג טָאה יז יצ

 !טַאהעג ,ךיא ןיימ ,טַאקָאװדַא'נַא ,רעגידייטרעפ ַא וטסָאה--

 ,טגָאלקעג ךיז טָאה סָאװ ,לרעױּפַא טגערפעג ךיא ּבָאה--

 ,טּפשמ'רעפ "גידלושנוא , םהיא טָאה ןצמ זַא

 .הענ טלָאװעג ןעּבָאה עגיניימ יד .יטוט עינ ?טַאקַאװדַא--
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 טַאהעג טשינ .רעייט-וצ ןעטעּבעג רע טָאה ,קנעש ןיא םענייא ןעמ;
 .ךלעג ליפוזַא-

 -ָאװדַאנַא טמיטשעּב ריד ךָאד טָאה ןעמ רעּבָא ! טרעוו--
 -ָאװדַא רע'תמא'נֲא ןוא .טסיזמוא ,טסהעטשרעפ ,טסיזמוא ,טַאקי
 ,טַאקָאװדַא-קנעש ןייק טשינ ,טַאקי

 -עהעזעגנָא'נַא ,הררש רענעש ַא .ןעסעזעג ,ָאנשטָאט קַאט--
 -ןק טימ ,יירפ יֹװַא טהעג ,טעליּפשעגרעדנַאגופ רידנומ רעד ,רענ

 ,שזָאר
 | ,וַאטסירּפ-סטֿכירעג רעד ,םינּפא
 -ילק עצרַאװש תעשיטדַאטש ןיא ?םהיא ןעּבענ ןוא ,ונ--

 ?לעדנעכייצ ןרעּבליז סייוו ַאזַא טגָארט ןוא רעד:
 ,טגהָאמרעד ךיז טָאה רע--ךיז טהערפרעד ל'רעיופ סָאד
 !רעֿכױה ןייק טשיג ?רעגידנעלּפַאצ אזַא--

 יִצ ,רעכױה ַא יצ ,ןעטיוװ טשינ ןיוש ךיא ןָאק סָאד ,ונ--
 ?רעגידנעלּפַאצ רעד ,טדערעג סיפע טָאה רע ,טשיני

 -רעד ךימ לעװ ךיא ,זָאל !וטסניימ ,רעגידנעלּפַאצ רעד--
 ,טגידנעעג טָאה רָארוקָארּפ רעד יװ דלַאּב ,טעקַאלַאבעג .ןענהָאמ
 ,טַארוקַארּפ רעד טדערעג טָאה ךיוה רהעז .ןעּבױהעגנָא רע טָאה

 רעד רעטנוא ,גיבייא ףױא ךימ לָאז ןעמ ,ץלַא ןעטעבעג ,טסעפ
 .טגָאועג רע טָאה ,,םהיא ןעמ ףרַאדעּב לעצרָאװ ןיא , .דרע

 -געלּפַאצ רעד רעּבָא ,טַארוקַארּפ רעד זיא סָאד ,טוג ,וג--
 | !טגָאזעג טָאה סָאװ רעגיד/

 ךיא--תמא טעד רעּבָא .טדערעג סיטע ךיוא טָאה רע--
 ?םהיא ןערעה סָאװ וצ .טרעהעג טשינ ּבָאה-

 ןיד ,רעגידייטרעפ ןייד ןעװעג ךָאד ןיא רע ,שטייטס-- |
 ! טָאקָאװדַא

 ןופ זיא רע זַא ,טניימעג ּבָאה ךיא יּבַא !וטסדער סָאװ--
 ,רעטכיר יד ןופ ,תוררש יד

 ריד יב ןעװעג רע ןיא טכירעג ן'רַאפ ,רעהירפ רעּכָא--
 ? עמרוט ןיא;
 { רעגידגעלּפַאצ רעד ? רעוו--- |

 | { רעגידנעלּפַאצ רעד--
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 --!ןעװעג !ןעװעג טשינ ;יֵא !ןעװעג ;יַא !ןעוועג טשינ--
 "טגערפעג ,לָאמ ןייא ןעוועג .,גיטֿכיר--,טצעלוצ ךיז וע טנהָאמרעד
 טנָאקעג רעּבָא ךיא ּבָאה תודע ַא רַאפ סָאװ .תודע ּבָאה ךיא יצ
 ןעגנידנָא טשינ ןענָאק רימ ;עמירָא ןעשנעמ ןענעז רימ ! ןעבָאה
 ,תודע ןייק

 -לָאהעּבנוא ןייז לָאז סָאװ ,,סנױזַא טיפע ְךָאנ ןַאהרַאפ זיא

 ?ןופרעד רענעפ
 יד זַא ,טשינ טדַאש סע ,תמא םעד ןעגָאז ףרַאדעּב ןעמ

 וצ ןעהיצעּב סַאקרעמפיוא רהעמ ךיז ןעלָאז רעגידייטרעפ ה"ה
 ,"גנומיטשעּב רעד טול, ןעטנעילק ערעיז

 רייז טֿפירעג ן'ויב םינּפ ןיא טשינ ןענָאק ענױזַא ךסַא
 ,..טַאקָאװדַא םענעגייא

 .טײּברַא-עגרָאטַאק סַאװָאלַאװָאנָאק

 20 טלַא ,ַאװָאלַאװָאנָאק ַאנַא עטרעױּפ יד גידלוש זיא--

 ךוא הנוּכ רעטכַאדעּב רעהירפ ַא טימ טָאה יז סָאװ ,ןירעד ,רהָאי

 םענעגײיא רהיא טע'גרה'רעד ןעשנעמ ערעדנַא ךָאנ טימ ןעמַאזוצ

 ? ןעקיטשרעד ךרוד ןַאמ
 ,גידלוש -,ָאי--
 -רָאטַאק רהָאי 20 ֹוצ טּפשמ'רעפ ןעמ טָאה ן'ַאוװָאלַאװָאנָאק

 | ,טײברַא-עג
 ,ןילַאֿכַאס ףױא ײױ טקיש ןעמ ןוא
 =יויירפ ןופ ףיש ַא ןיא טצעזעגניײרַא יז טרעװ סעדָא ןיא

 ,טָאלפ ןעגיל
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 !טרָאט ןעטשרע ןופ עמאּב ַא זיא סָאד--
 57 היחמ סיוארָאפ ךיז זיא -!געװ רעטוגַא ןייז טעװ--

 ,עדנַאמָאק
 ,סעקיּפָארט יד ןעשיװצ ןיירַא ןעמ טמוק םי ןעטױר ןיא

 ,טריּפש יװ ,ףיוא-טמַאלפ טולב סָאד ואוו

 -ידנעמיווש ַא ןיא טלעדנאוורעפ טרעװ גנולײטּבַאגעיױרּפ יד

 ,ויוהדנאש ןעג
 .-יוװ--.,סענַאטיּפַאק יד ןעגָאז--! ןעפלעה טשינרַאג ןָאק ןעמ--

 רעגיטכענַא ץלַא ןיא ,טימרעד ןעלגנַאר טשינ ךיז טסלָאז וד ליפ
 -עג טכַאמעג ןענעז סָאװ ,ןערחער ענעטדנעװייל יד ךיוד ,גָאט
 יד וצ םיבלּכ יד ּבָארֲא ךיז ןעזָאל ,טפול יד ןעקירדוצנייא ןערָאװ
 ,גנולייטּבא רעייז ןיא ןעיורפ

 סָאד בוא ןוא ,גנוגיישרע עכילנהעװעג 8 ןיוש יא סָאד
 ,זגורב שממ סעצינשזרַאטַאק יד ןעגעז ,אטשינ יא

 .יגשזרָאטַאק יד טרהיפעגרעּביא טָאה ?לװַאלסָאראי, ףיש יד
 ,טסָאּפ ןעקסוָאקַאסרָאק ןיא טסָאּפ ןעקטװָארדנַאטקעלַא ןופ סעצ
 טסניד ןייז ןיא ןיא סָאװ ,שנעמ ַא ,ש 'ה ,ריציּפָא .רעטטלע רעד
 רעד ןופ ןעלסילש יד ןעמוגעג ךיז ֹוצ טָאה ,רעגנערטש 8 רהעז

 .ערעגגי "ד טירטעג טשינ וליפא ײז טָאװ ןוא גנולײטבַאנעיורפ
 ' | ,ןעפליהעג

 ,ןהעשעג טשיגרָאג ןיא, ףיש רעד ףיוא
 סעצינשזרָאטַאק יד טצעזעגסױהַא טָאה ןעמ תעשב ,טָא ןוא

 ןעמונעג ךיז יז ןעּבָאה ,קטװָאקַאסרָאק ןיא עשזרַאג רעד ףיוא
 :רעטרעװ עטסגרע יד טימ ןעלדיז

 !ןייז רתיא טפרַאדעּב ןעֿכַאנָאמ !עגיװפ ןוא ענױזַא רחיא--
 ןופ טרהימעג זנוא טָאה ןעמ !טשינרָאג ןוא .טרהיפעג רעּביײװ
 !ןָאהטעג זנוא טָאװ ןעמ סָאװ סָא--סעדָא

 .לעװ ףיוא ,לעטסנידרעפ ַא ןערָאלרעּפ ןעּבָאה ןעיורפ יד
 .זייב ןעװעג ןענעז ןוא טּפָאהעג קרַאטש רעהירפ ןעבָאה ייז ןעכ

 ,ןעסָארפַאּפ ,ןעפנָארּב ,דלעג יז וצ טּפעלש עדנַאמָאק יד

 ,טנעפַאה יד ןיא טפױק יז סָאװ ,ןעפָאטש ,ךעלֿכיט ,ןעטכורפ
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 -עֹּב יד ןייא-ןענדרָא עטלַא יד ,ןעטפעשעג ןעכַאמ עגנוי יד
 .ןעטפַאשטנַאק

 יד סָאװ ףױא ךיז ןעמ טלעדיז גנולײטּבָאנעױרּפ רעד ןיא
 ,טלהעצרעד ןערעװ תוישעמ עגיטולּב עכילקערש ,טהעטש טלעוו
 ,רעדײלק ענעש יד טימ טריטעקָאק ןעמ

 זוונּברק ,סנירעכערפרעפ עלענָאיסעפָארּפ ,ןעיורפ ענעלַאֿפעג
 ןעטקַאװעגסױא ןעגעז סָאװ ,ןעיורפ ,ןעלַאפוצ עֿכילקילגמוא ןופ
 םוצ ןערהָאפ סָאװ ,סעטרעױּפ ,רעזײהדנַאש עשיטדעטש יד ןיא
 ַא ןיא--עפוק ןייא ןיא ןעפרָאװענּפױצ ןיא ץלַא סָאד--,ַאמ
 ץטיוט טימ עגידעבעל יו טקנופ ,עּפוק רעטפַאהלעקע רעֿכילקערש
 יד ,בורג ןייא ןיא ןערָאװעג ןעפרָאװעגנעּמַאזוצ ןענעז

 7 ,ךָאנ ךיז ןעטלַאה עכנַאמ
 ןוא טלעדיזעב טרעװ סָאװ ,טײקֿפילרהע עגירעגנוה יד טָא |
 ,האנק רעגידנרעגנוא טימ טקוק ןוא לעקניװ ןיא טציז ,טֿכַאלעגסיוא
 טימ רעדנַאנײא ןעשיווצ טריטעקָאק ,טשַאנ ,טקנירט םורַא ץלַא יװ
 .2 א 2א ,רעדיילק עיינ ייד

 :קערש טימ טקוק יורפ יד
  ןעלַאפעגנײרַא .ךיא ןיִּב .ןיהואוו-- |

 :סיפ יד רעטנוא ןעדָאּב םעד/ טרילרעפ יז
 ? סנױזַא טציא ךיא ןיב סָאװ--
 רופאגניס ןיא רעּבָא ,סױא עכנַאמ ןעטלַאה ןָאלייצ ןיּב--

 ןיא בולֲאּפ רעד ףױא סעקנַאשזרָאטַאק עלַא סױרַא ןיוש ןעהעג
 ,ךַא, !קיש רעטסכעה רעד ייז ייּב זיא סָאד ,ךעלעכיט עגעדייז
 .ייֵטּבֲא רעד ןיא ךיז יב טעװעטנַארפ !ענױזַא ןוא עניוזַא רהיא

 עשיטנַאטסערַא ןיא סױרַא רהיא טלָאז בולַאּפ רעד ףיוא רעּבָא ,גנול |
 | ,ןענַאטיפַאק יד ןעלהעפעב--"! רעדיילק

 ,טסָאּפ רעקטוװַארדנַאסקעלַא ןיא ןעפיש יד ןעמוק טָא ןוא
 .רעּבייװ רעד טימ ףיש רעד ףױא ןיוש ןעמ סרַאװ טרָאד

 | ,טכַארּפ-
 ןױש ןעכָאה ?םינתה; ענעפורעגױזַא יד ,ןעטסינָאלָאק יד

 | ,עירָאלעצנַאק רעד ןיא ןעלעווש עלַא ןעגָאלשעגּבָא
 טיג ןוא דסח ַא סױרַא-טזייװ ,עידָארָאגַאלבָאקָאטיװ עשַאוו--
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 ,ןירעגיואווטימ א רימ
 - טציא ,רעכייוו ןעכעגעג רעהירפ ,רעדורּב ,ןעמ טָאה סָאד--

 ,ןעמהעג וצ טביולרעד רָאג טרעװ
 ,סנייאצלַא .עּבַאב.ַא ןעמהענ וצ רימ טביולרעד - ,ונ--

 ַא ךָאד טויפ ?עּבַאּבַא וטסערַאדעּב סָאװ ףיוא רעגָא-- :
 | ! רעלימשנעטרַאקַא  ,רוּכש

 רעד רַאפ ,עידָשרָאגַאלּבַאקַאסיה עשַאװ ,תונמחר סָאה-- |
 | | ,טייקשי'תכה-לפב

  ,טלייטעגרעדנאנפ ןעמ טָאה רעּבײװ עטכַארּבעג יד |
 -עז ,רעדעיק יד טימ ןעמוקעג גיליוויירפ ןענעז סָאװ ,יד

 סעצינשזרָאטַאק יד ,להַאטש-ןיטנַארַאק ןיא ןעציו ןעבילכעג ןענ
 .שמ"הטנעסהרפ רעד ןיא ןעבירטעגנײרַא ןעמ טָאה

 ןעמ טריצַאּפש עמיװטנעירפ רעד ןופ רעטסנעפ יד רעטנוא
 | ,םורא

 .ייב יד ןופ ?סנירעגיואווטײמ , סיוא ךיז ןעקוק ?םינתח, יד
 ?סרעגיואװטימ, סוא ךיז ןעקוק סעצינשזרָאטַאק יד .ענעמוקעג

 -ןעהעג םינתח יד .טצופעגסיוא ןענעז סעציגשזרָאטַאק יד
 ,ןעטנַארפ .השעמ םורַא

 ןעכַאל--! טרָאװ ןייא טימ ,שנעמ רעטלעטשעגנעמַאזוצ א--
 עמרוט ?רעיירפ, רעד ןופ סעקינשזרָאטַעק שגידנעהעגייברַאפ יד
 ,עמרוטנעטייק רעד ןוא

 לעטיה סָאד : טלעטשעגנעמַאזוצ ףור.יּפ.לע ןיא "ןתח, רעד
 ײּב עקטרוק יד ,ןעטייווצ א יב לשוויטש יד ,ןכש ט ייּב ןעהילעג
 יב טעלישז יד ,ןעטרעפ א ייּפ דמעה ענעלהָאװ סָאד ,ןעטירד 8
 ,ןטטפניפ א

 --קינָאמרַאה ןעסיורג ַא דנעה יד ןיא ליפא ןעטלַאה עמנַאמ
 | ,קיש-ןעטסינָאלָאק רעטסכעה עמַאס רעד

 ,טעלישז רעד רעביא עלעטייק א רַאנָאז ןעּבָאה עגינייא
 ,ךעלעכיט ענעציס ,סיג ,ךעלֿכעקעל  תוגמ ןעטלַאה עלַא
 ןרההא טסייה יװ ,סיִנ טימ ןייז-וצ-רּבכמ ךייא טגיולרשז---
 ! עגװַאסירָאפ .ַאנַא--
 ,ןרעגױאוושימ ַא רַאמ ןהעג רימ וצ רָאג טלָאו רהיא--
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 הנּתמ ַא ןהָא .הנתמ ַא רהיא טגירק גָאט עלַא .ענװָאסירָאּב ַאנַא
 ףימ טָאה רהיא םורָאװ ,טעּב ןיא ןעגעל טשינרָאג ךיז רהיא טעוו
 ןעדנוצעגנָא רהעז ךימ ּבָאה ךיא .ןעמונעגכרוד ןעגיוא יד טימ

 -רא רהיא טסייה ךָאנרעד ,ױזַא רהיא טדער עלַא ,טוג--

 | ,ןעטייּב
 -ַאכָאס ףיוא זיא עשז-ןיוש !טשינ ןעּבעל ןיא לָאמנייק---

 -על טסעװ !ןעטיײּברַא לָאז עּבַאּב יד זַא ,ןַאהרַאפ גהנמ ַאזַא ןיל
 טשינ !ןעשַאװ עגָאלדָאּפ יד ןײלַא לעװ ךיא !עמַאדַא יװ ןעּב

 רהיא סָאװ ,ןעקגַאד טָאג טעװ רהיא !בוט-םוי ַא רָאנ ,ןעּבעל ןייק
 ,ןילַאכַאס ףיוא ןעמוקעג טגעז

 ?רעגײזַא רעֶּבָא רהיא טָאה ,ױזַא רהיא טדער עלַא--
 ,עלעטייק ַא ןָאהטעגנָא ױזַא ךיז רהיא טָאה אמתסמ

 טֶא ,לרעגייז טֿפַאמרעפ ַא ,לָאמעלַא רימ ןעּבָאה רעגייז ַא--

 ,טונימ גיצנַאװצנואפניפ טימ ףלע ?טהעז רהיא
 | ךרודַא רָאנ טהעג ,ַאק-ונ ַא--
 ײּברַאפ-טרישרַאמ ?ןתח, רעד
 !ךעלמורק יװ ױזַא סיּפע טהעג רהיא--
 -ןעֿכַאל ,ן' קווח ,ךי ןעֿכערב סנירעגיואווטימ עגיטפניק יד

 : ."םינתח, יד ןופ ּבֶא
 רעּבָא ,זייּב ןעצרַאה ןיא ןענעז ,ךיז ןעמעש ?םינתח, יד = |
 ,ךילפעה רהעז ייז ןענעז ךילרעסיוא

 סָאװ ,עיִאקסװָאנַאװיא-יערדנַא ןופ רעיוּפ רעגיד'בשוימ רעד

 ,געלשעגַא תעשּב דרָאמ ַא בילוצ עגרָאטַאק ףױא ןעמוקעג זיא

 :טעּב רע ןעכלעוו ןיא ,ריּפַאּפ ַא ָאװטסלַאשטַאנ טגנַאלרעד טָאה

 ַא טפַאשטרױװױה רעד רַאפ ַאנזַאק ןופ רימ ןעּבעגסױרַא,

 ."המהּב ַא ןוא עּבַאּב
 :טרעפטנעעג םהיא ןעמ טָאה עירָאלעצנַאק ןיא

 עּבַאּבַא ,ָאטשינ ַאנוַאק ןיא טציא ןענעז תומהּב ןייק--

 .ןעמהעג וטסנָאק
 -עגַא ,רעטסנרע'נַא רעטסנעפ יד רעטנוא םורֲא רע טהעג |

 יד םורא טקוק ןעמ יװ .סעבַאּב יד טקוקעּב ןוא רעֿכילטּפעש

 .קרַאמ ן'פיוא תומהּב
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 ױזַא ןוא .ןעגנַאגעג זלַאה ןוֿפ רהיא זיא טולּב ןוא טייקעג טיױרּב ראד יז טָאה ,ַאזַא רימ יב ןעװעג .טשינ רימ גיוט עקרעליופ א ,עטרעיוּפ א ,סרעטיירּב ַא סיּפע טלָאװעג ןעטלָאוו רימ-

/ 
/4 
/ 



86 
 שטיװע ש ןרָט7 בה

 יז יװ ,טכער טשינ ןליֿפא סייװ ךיא ,ןעגרָאטשעגקעװַא יז 1514
 .ןעגױט יז לָאז טייּברַא רעד וצ ,עגינייבטיירּב ַא טלָאװעג ןעטלָאװ רימ ,טנַאקעב טשינ ןעמָאנ רהיא .ןעסייהעג טרָאד טָאװ

 | ,גיוא ןייא ףיוא עפאב רעיורג ,רעטנערהָאיעּב  רעפָארגא רַאפ ךיז רֶע טגיונרעפ --)ןירענױאװטימ ַא רַאפ רימ וצ ןהעג רשכא טעוו רהחיא--
 -רעפ ןָא םתיא טקוק ןוא ענעי טגערפ --? וטסָאה סָאװ ,ונ-- =

 סָצװ טשיג ןײלַא רָצִג רחיא טָאה -רשפא---,גיוא ןייא טימ גיטכעד
 ?ןעסערפ טוצ

 ,ןַאהרַאפ דרעפ ַא 1 טשינרָאג יא ָּאה סָאװרַאֿפ-
  ןַאהרַאפ המהּב ַא--
 טָאה -טסימ ן'בילוצ ןעטעבעג ,ָאטשינ ןיא המהב ןייק--

 וצ טשרֶע המהּבַא ,ןעבעג ןעמ ליװ ץבַאּבַא ,ןעבעגעג טשינ ןעמ
 | ,טליװ רהיא ּבױא ,טמוק .ענסאיװ

 ?וטסָאה םיריזח ןוא--
 { ךיוא רענהיה סקעז ַא ,םיריזח ייווצ ַא--
 רעליואוו ַא ,טסינָאלַאק ַא רעּביא םהיא טמירק--! רענהיה--

 .ייצ סָאװ ,וָאקרַא רעט1 עינָאלָאק רעד ןופ טנַארפ ַא ןוא גנוי
 ַא ןעבָאה ןעד ףרַאד ױש--.ןעליּפש ןעטרָאק טימ סיוא ףיז טנעכ
 ןיא טימ ,עּבַאה ,וד !ןעּבָאה רע טפרַאדעּב הורַא ,דרעפ 8 ?עבַאּב
 -טב העג וד .תורצ ןעּבָאה טסעװ ! טשינ םהיא וצ העג ,גױא
 טבױלרעד ,ענװָאסירָאב ַאנַא ,סָאװ ,ונ !ךיא יװ ,ַאזַא וצ רעס

 .הערמ םעד ןיא ןעפעל ןהעג והיא טליװ !ןעגערפ וצ ךייא רימ }
 טשינ שיט םוצ ךיז רהיא טעװ שיילפ ןהֶא !עיָאקסװָאקרַא ןעכיל |

 ,ץלעסּפענש סָאד ןעסייברעפ רהיא טעװ לעכעקעל א טימ .ןעצעז
 ַא טנעמ ַא זיא שטיאליא ןָאימעס ,לעֿכוטרַאפ ַא ןוא עלעֿכיטַא ןוא
 .עּב רהעמ--רע טכוז ךיז ןעלייוורעפ םוצ עמַאד ַא ! רעגידעּבעל
 | ,טשינרָאג רע ףרַאד

 -חָאנישט עץטַאהעג-הנותח טשינ יד ןופ ץימע טלָאװ לָאמַא
 אוָאלַאװַאנָאק ענעש יד לשדיימגוטש סלַא ךיז וצ ןעמונעג סעקינ
 ,שדוח ַא לּבור יירד ַאוזַאק ןיא רהיא רַאפ טלהָאצעג טלָאװ ןוא
 ,רָאטַאנרעּבוג םעיינ םעד ךרוד טרהעוורעפ סע ןיא רעֶּבָא טציא
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 :ןעפורעגסיױא טושּפ ןעמ טלָאװ לָאמַא
 או ואל 28 גל ---

 ,ןיא--
 ןערָאװעג ןעּבענענּבָא טזיב וד .העג ,ןע58ֿז  ענייד םחעג--

 ,וָארטעּפ רעטָאיּפ טסינַאלָאק םעד וצ עיָאקסװָאליַאכימ ןיא
 ,טשיג ליװ ךיא רעבָא--
 ײַאז ענייד םהענ ,טהעג ,טשינ ךיד טגערפ רענייק רעּבָא--

 ,טייצ ןייק אטשינ ,שרַאמ ןֹוא ןעכ
 ךעמ טרעפטנע ,'טשיג ליװ ךיא, :טגָאז ײז ןַא ,טציא

 | ; ףתיא
 .טסליװ וד וו--

 .עמרוט ןיא רעּביא יז טוָאל ןעמ ןוא
 ןוא "םינתח, יד טימ קעװא ןעלעװ ?סגירעגיואוטימ, יד

 ,רערַאטש ,רעױװג רעד ןיא ַאװָאלַאװַאנָאק ןעבײלפ טעװ ןיײלַא
 ,עֿבירט ןעהיצ ךיז ןעלעװ סע ןוא .רעּפַאק רעגידעל רעסיורג

 ,געט ערַאטש עיזרג
 ץגָאלדַאּפ יד ןעשַאװ ןעמונעג שטָאּכ ךימ ןעמ טלָאװ--

 רעכילהערפ ףימ טלָאװ .רוחֹּבַא ךָאג רשפא ,קינװַאגישט ַא וצ
 .ןעוועג

 ,עמרוטנעיורפ רעד ןיא ןיירַא לָעמנייא ןיּב ךיא
 ,דגיקגיוזַא טימ עקשטייד 8 ןעסעועג זיא טרָאד
 ,לעװער ןיא ןפמ ן'טימ לָאמַא טניואװעג טָאה יז

 ,קסע םעד ןרעטעיוגרעפ טלָאװ ועג ןוא ?עקשטָאפַאל, רהיא
 ,רעדניק ךס ַא ןעוועג--
 יא קעװַא ןוא לעפלעוװעג סָאד ןעדנוטעגרעטנוא יז טָאה

 .עגרָאטַאק
 ןעבילבעג ןַאמ םייּב רעדניק עלַא ןענעז

 ףניקַא טאהעג ,רעניואװטימ ַא טימ טבעלעג יז טָאה ָאד |
 -עי ,לעטַארױדַאנ ן'טימ טגירקוצ ךיז יז טָאה דָארג .םהיא טימ

 "7 טצעועגנײרַא ןוא ןעמונעג ןעמ טָאה ' ;טגָאלקע ג ךיז טָאה רעב
 ,עמרּוט ןיא!

 טמהעג



 ,ס טיװײ עשַארַאד .ח א

 -עג טעינ בָױֹה ךיז .?ע'בנג'עג פאה ךיא זַא ,טגָאז רע---|

 | ,טע'2

 יז ןיא םינּת ןעגיד'הרוחש-הרמ ,ןעּבירט ךילקערש ַא טימ

 .ןענופעג טשינ ךיז טרא ןייק ,רעמַאק רעד רעביא ןעגנאגעגמורט

 ןעמונעג ןוא ָאװטסלַאשטַאג וצ רעהעג ךיא ןזַא ,טניימעג טָאה יז

 | | : ןעגייווו
 !טשינ ךלימ ןייק ּבָאה ךיא !עידָארעגַאלבָאקָאסיװ עשַאוװ--

 -רעפ ךיא ּבָאה עדנַאלַאּב רעד ןופ .ןעּברַאטשקעװַא טעװ דניק סָאד

 -ָאלדָאּפ יד ןעשַאװ ןעגנַאגעג שטָאֿכ טלָאװ ךיא .ךלימ יד ןערָאל -
 ,,טנידרעפ געװ ןפיוא ךיא טלָאװ ,ןעציטע ייּב עג

 ?רהיא טוהט סָאװ--
 ,.יךיא---

 .ןעפורעגנָא גיצרעהנעּפָא ןוא טושּפ ױזַא רימ טָאה יז ןוא

 -רעפ דלַאּב טשינ ּבָאה ךיא זַא ,טנידרעפ יז סָאװ ןופ ,ךַאז יד

 | ,ןענַאטשי

 -רעפ ,םזיניצ סױרַא יז טזײיװ ענשימוא !סָאד ןיא סָאװ

 | ? גנורעטיּב
 -ָאלק עטוג עגיצרַאה עניױזַא טימ רימ ףיוא טקוק יז רעּבָא

 ןייק רָאג ןָאק םזיניצ ןעגעװ זַא ןעגױא עשידניק טעמּכ ,ער
 .ןייז טשיג ךייר-

 .רָאטַאק רעד ףיוא שיסור טנרעלעגסיוא טושּפ ךיז טָאה יז

 .ןעמָאנ ןע'תמא רהיא טימ ךַאז עדעי ןעפורעגנָא טָאה ןוא עג

 ףימ לָאז ןעמ זַא ,טגָאז ? עידָארָאגַאלבָאקָאסװ עשַאוו-- |

 !העש ןייא ףיױא ,העש ַא ףיוא ןעזָאלּבָא שטָאכ-

 ,עגנַאל ןעגיוצעג ן'ַאװָאלַאװָאנָאק רַאפ ךיז ןעּבָאה ױזַא ןוא

 =יײק טניאו עמרוטנעירפ רעד ןיא .געט עמַאזנייא עכילדנענוא

 ' , ,טשינ רעגע
 ,ןיטסינָאלָאק ַא לָאמַא טגנערּב ןעמ
 {עמרוט ןיא טֿכַארּבעג ךיד ןעמ טָאה סָאװרַאפ--
 רעניואווטימ םעד טהיינעגוצ---

 / 1 טהיינעגוצ טסייה סָאװ--
 ױקיטשרעד ןוא ןעמונעג--



 449 | - ײרלַאֿפ ַא ס;

 | ? סָאװרַאפ--

 ךיא .ןעּבַאה םהיא ךיא ףרַאדעּב רהָאיצרַאװש רעטָאװ וצ--

 ,ןע'רופש'רעמ טעװ רע ןוא ,ןענידרעפ לעווװ
 !ָאװטטלַאשטַאנ רַאפ םהיא ףיוא טגָאלקעג רשפא ךיז וטטלָאוו--
 ַא ןעהערד טייקגיגילק רעדעי טלוצ ,סעיינַא ריד ַאנ--

 .,ָאװטסלַאשטַאג ּפָאק-
 } ןייז ריד טימ טציא טעװ סָאװ ןוא--
 טעװ לייװרעד ןוא דוט ַא ןײז סטעװ סע !ןייז לָאו טָאװ--

 -ַאק ךָאנ ןעּבעגוצ ןעמ טעװ ךָאנרעד ,עמיוט ןיא ןעטלַאה ןעמ

 ,רעגיואווטימ ַא וצ ךימ ןעּבעגבָא ןוא עגרָאס-

 ?וטסציז סָאװרַאפ--

 ,רעניואװטימ א וצ ןהעג טשינ ליוװ ךיא--
 -ַאו רעד ףיוא עמרוט ןיא ץיז ָאט ,ונ !ּפָאק רעשירָאנ--

 ךיא, :ןעגָאז טשינ טסעװ וד ןענַאװ זיּב ,עדנַאלַאּב רעגידרעסי

 קערש ,לרערורב ,ןעגָאז ססעװ '!רעניױאװטימ ַא וצ ןהעג ליװ

 .טשיב ךיז
 -ואוטימ ַא וצ ןהעג טשינ טציא ןעמ טסײה טלַאװעג טימ

 ,עמרוט רעדָא טייהיירפ : הרירּב ןייא ןַאהרַאפ ןיא סע רעּבָא ,רענ-
 -אלַאװָאנָאק זַא ,ןעלעטשוצרָאפ רעװש סיװעג ךיז זיא סע

 ,ןייא טשיג ךיז טרַאּפש רענייק .ןע'נשקע'נייא ךיז לָאז ַאװ
 ןעכלעװ טימ ,טסינָאלָאק א ייּב ַאוָאלַאװָאנָאק זיא טָא ןוא |

 ,טדערעגנעמַאוצ ךיז טָאה יז

 ,לעזייה ןעגידעל ןיטולחל ,ןעגידעל ןייז ןיא ןיירַא יז טהעג
 -גאנופ גנולצולּפ טרעו שנעמ "רעטלעטשעגנעמַאזוצ , רעד

 ,ןֿכש ןייא בָא רע טיג לעװיטש יד :ןעלײט ףיוא טגעלעגרעד
 .ןעטירד ַא--לעטיה ענרעדעל סָאד ,ןעטייווצ ַא--עקטרוק יד

 דמעה א ןהָא שנעמ א רהיא רַאֿפ טציז קנַאּב ן'פיוא ןוא

 .ּבייל ן'פיוא
 טעװ טציא .ןירעניואװטימ עגיצרַאהּביל רעזנוא ,ס-ונ--

 ,טרַאפ ףיוא ןהעג רהיא;
 ?טרַאפ רעסָאװ ףיוא---

 ַא ןָא רעֿכיג טוהט רהיא ,שטיװָאנַאװיא ןַאװיא רעה םוצ--
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 .שטיװָאנַאװיא ןַאװיא רעה רעד םורָאװ ,לעֿכוטרַאפ ַא ןוא לעכיט
 ;ןייז ןעלעטשרעטנוא סתיא טעװ רערעדנַאינַא ,ןעטרַאװ טשינ טעװ
 .רימ ןעפרַאדעב ןעסערפ ןוא ,ןירע: ואווטימ

 !ןעטײּברַא ריד ףיוא סָאד ךיא לָאז--
 ףיורעד ,ללּכ ַא ַאזַא ;ןילַאכַאס ףיוא ללּכ ַאזַא ןיוש זיא סָאד--

 "ףיא .גיהור ןייז רהיא טגעמ כגא .ןירעניואווטימ ַא רימ ןעמהענ
 :טעװ רהיא זַא ,ןעליפש ןיא ןעניװעגסיוא דלעג ליפא לעװ
 ןףהעג ןוש רהיא טוומ טציא רעּבָא .עט'צירפ ַא יװ ;חעגמורַא

 "סָאד רַאפ ,דנַאלסור ןיא ,טרָאד ךָאד ּבָאה ךיא רעּבָא--
 ! טע'גרה'רעד ןַאמ םעד ענעגייא

 רעּבָא .קעדנָארַאּפ רעדנַא'נַא ! דנַאלסור ןיא טרָאד ! ע-עֿפ--
 .=טימ רעדנַא'נַא ןייז טעװ ,טקיטשרעד ,ונ ?ָאד זיא סָאװ--ָאד

 .גָאד ןיא עגרָאטַאק--טגָאזעג ּבָאה ךיא םורָאװ .סנײאצלַא ,' עניואוו
 | ,רעֿפיג 8

 .,ןעױרֿפ ןוֿפ עטסֿכילקילגמוא יד

 עקערטש ַא טגיל טסָאּפ ןעקסװָארדנַאסקעלַא ן'זיּב ןעפַאה ם'נופ
 .ןוא סטכער .לעדלעוו ַא ךרוד ךיז טהיצ געו רעד .טסרָאיװ רָאּפ ַא ןופ
 .-ָאנ ןופ עגייט יד ךיז טהיצ עװַאנַאק רעד רעטניה ,געװ ןופ סקניל
 ךיא ןעטלעז ץנַאג ןוא טקַאהעגסױא ָאד זיא סָאװ ,רעמיוּבלעד
 .-רַעּב יד ףױא רעּבָא ,יינש ךָאנ סגיל ןעלָאהט ןוא רעּבירג יד
 -ףעד, סיהא ןיוש טכירק דרע רעקיטש עטקורעגסױרא ןוא ךעלעג
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 "!ןעש ןיּב ,רעיוא רעשירעּב ,ךיא יו טהעז ,תהנ טּביולק, :ןעגָאז טלָאװעג טלָאװ סע יװ טקיי ,רעדנַאנופ טיירּב ךיז טזָאל ןוא ץלעּביײרט ַא יו טלעקיוועגפיו- .וצ ,ררע רעד ןופ טֿבירק טַאלּב בלעג ןייז ,"רעיוא רעשירנ
 ! טלעק ַאזַא ןיא !ענייא היח ,ךַא ,ךיז טלעּגמָאּב ףלעדנהעפ ַא ןוא רשי טהעז .רעגאל רהיא טגעלוצ ָאד ןיוש טָאה אוועידעוװדעמ עקשַאס ---,לעדלעוװ ייּברַאֿפ ןעגנַאגעגייּברַאפ ןיב ףךיא תעׁשַּב ,סעקינוומי .ישט יד ןופ רעגייא טְגָאז--! רהָאיצרַאװש ידלַא יצ ,ןפ- |

 ,עטקַאמש ץגיצומש ַא ךיז טלעּבמָאּב רעמױּב יד ןופ םענייא ףיוא
 | ,ףדירי רעכילשנעמ ןופ ןעלּפַאטש ףטסגירעדינ עמַאס יד ןופ םענייא ףיוא ךיז ןעז .עטש טסייה -- ן אוועידעוודעמ עקשַאס טימ ךיז ןענעקעב |

 ,סטטַאמש ןיא ,ךילריטַאג ,עקשַמס זיא ןָאהטעגנָא ,טעמרַאּפ ןַא ךילגהע ןיא טוה עגָאדיד ןוא ,םינּפ רהיא ףיוא טיוה יד "טייברַאעב , ןעבָאה ןרעטעוו עטֿפעלש ,טלצק ,דניװ .ענשומ גידנעטש--ןעגױא יד .גידווע'נח סָאװײק שטָאכ ןעוועג לָאמַא סע ויא יצ ,ןהעטשרעפ טשינ ןָאק ןעמ ןעמ -לעוו ףיוא  ,םיפ ךאלפ ַא 49 היא טלַא זיא עקשאס / ןהעג טשינ גנוטכַארעּפ יד ןיוש ןָק םעד ןופ רטטייוו סָאװ ,ןעמָאב רעדנוזעּב ַא ראג ןעמ טָאה ןעקשַאס רַאפ עא ,טרילוטיט גירעדינ רהעז יז ןערעװ ךילנהעוועג ,ךילַאֿפַאט ףיוא ץרא-ךרד סיורג ןייק טשינ ללֹּכ ןעמ טָאה ירפ רעד רַעפ .לצקע טימ רהיא ןעגעוו ןעדייר ןעיורפ ששיגילַאכַאס יד ןופ עט .צעל עמַאס יד וליפא .ץַאװעידעװדעמ עקשַאס ןעטֿכַארעפ עלט ,סעיגלעגיצ יד ןיא ןעטיײּברַא סָאװ ,סעקינשזרָאטַאק ,רעגערטצלאה ,רעגערטסעקלַאּב : עגרָאטַאק רעד ןופ םינצּבקּבש םינצּבק '| ןעגעז ןעטנעילק ערהיא ןוא יז ןענָאק עלַא .טסָאּפ ןעקסווָארד -גאטקעלַא ם'נוּפ טייהטמהירעב ַא זיא אורעדעוװדעמ עקשַאס
 .טרעטשרָאפ רעקסװָארדגַאסקעלַא ןופ רעזײהטכַאנ יד רעּביא ,;'גקז ַא  טעמּכ ןיוש ויא סָאו ,עקשַאס םורֵא ףיִז טרעגלַאװ רעטניוו
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 ןעטלַאהעג ןערעװ סָאװ ,רעזײהטכַאנ עֿכילקערש יד טָא--ךעל
 רעזײהטכַאנ עגיזָאדיד .סעקישטשנַאדיאמ-עמרוט ענעזעוועג ךרוד
 יד יב סערַאג ענײמעגלַא עּבלעזיד ,סעמרוט יװ סיוא-ןעהעז

 ,רעדניק ןוא ןעיורפ ,ליּבסנַאמ ןעמַאװצ ןעפָאלש סע ואװ ,דנעוו
 "גידנעטיירגוצ, ,ַאװעידעװדעמ עקשַאס ךיוא ךיז טרעגלַאװ ָאד
 ,ךיז רַאפ עלעסּפענש ַא ןעגרָאמ ףיוא

 ןעטלַאק םעד טימ ןעהעװ ןָא טּבױה סע יװ דלַאב רעּבָא
 ,עגיײט ןיא עקשַאס ךיז טצעזעּב ,גנילהירפ ןעשינילַאֿכַאס ןעּבירט
 טגעל ָאד ,טסָאּפ םוצ ןעפַאה ןופ געװ ןעטּבעלעּב םעד ןעבענ
 ןופ קורדסיױא ןעשירעדליב םעד טול ?רעגַאל, רהיא רעדנַאנופ יז
 לעקיטש ַא--לעדנהעפ רהיא ףיוא-טּביוה ןוא סעקינװָאגישט ה"ה יד

 .רעמיוּב יד ןופ םענייא ףיוא עקטַאמש
 טעװ רעטפע ןוא ,ןעכייצ רעטדערעגּבָא רהיא ןיא סָאד

 טלעװ רעד ןיא םתס ךיז טהעג סע .ענעצס ַאזַא ןהעֹז רהיא

 טהעזרעד ,"עמרוט רעיירפ, רעד ןופ קינשזרַאטַאק ַא סיּפע ןיירַא
 ןיא יצ ,םורֲא ךיז רע טקוק ,םיוּב ןפױא "לעדנהעפ, סָאד ר

 ןוא וָאר ן'רעביא רעּבירַא ךָאנרעד טגנירּפש ,ָאטשינ רענייק

 | ,עגײט רעד ןיא םלענ טרעװ ןוא
 ,עזיװ-דלַאװ רעד ףױא גָאט ןעצנַאגַא טציז עקשַאס ןוא

 .טסעג ףיוא טרַאװ ןוא טלעק ןופ עטרעטיצוצ ַא ,ענערהַארפרעד ַא

 ןוא ,ןערָאװעג דליװ עקשַאס ןיא ,דלַאװ ןיא ןעבעל ַא טכַארּברעפ
 ,קינשזרָאטַאק ןייק טשיג ,ןעשנעמ ןעיירפ א טיפע טהעזרעד יז זַא
 .לָאװ רימ ןעװ ,ןעכָאלטנַא ןעטלָאװ רימ יװ טקנוּפ ,יז טפױלטוא

 -טמוק ןעקשַאס ןעװ ,קינשזרָאטַאק ַא טימ ןעּפָארטעגנָא ךיז ןעט
 טמרַאװ ,זָאנ ףיוא זָאנ ןעצימע טימ ןעפערטוצנָא ךיז גילעפוצ סיוא
 ןעגױא ערהיא סױא-ןעקירד טלָאמעד ןוא ןעטניה ףיוא ךיז יז
 ט'תיממ'וצ סָאװ-רָאנ יז טלָאװ ןעמ יװ טקנופ ,דחּפ ַאזַא

 ,טסעג-םינפלד ערהיא ןופ טמהענ יז סָאװ ,עיצוּבירטנַאק יד
 ַא עקשַאס טנידרעפ ,סעקיּפָאק יירד ןיּב יײװצ ןופ ךיז טלעקַאװ
 -יײּב םוצ ,געט ענױזַא ןיא ןוא ,20 "עקיּפָאק ַא !גָאט א רַאפ ךס
 -ָארּֿפ, ןעבעגעגסױרַא ןערעװ רעטײּברַא-סעטכַאש יד ןעװ ,ליּפש
 -עד ,ןעלהק עטפיקרעפ ןוא ענעמוקעּבסױרַא יד רַאפ ?ןעטנעצ
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 י גָאט ַא סעקיּפאק גיצרעפ זיּב עקשַאס טנידרעפ טלָאמ :5
 סָאװ ,הבקג עגיןדיד--,ארעידעװדעמ עקשַאט ןיא סָאד טָא

 עגראטַאק רעד ןופ םינפלד יד רַאפ טריטסיזקע

 טױקירקב ָאד ןױש טָאה רהיא זַא ,רשפא רהיא טנימ
 ,ןייג !הרירי יקכילשגעמ ןופ לעפַאטש ןעטצעל םעד סופ ן'טימ
 רעװש זיא :ש ןוװ ,טשינ ךנורג ןייק טָאװ דנורגכא רעגיזקדרעד
 טשיג ןיש ן}/ שנעמ רעד טָּמװ ,עיניל יד זיא ואװ ,ןלגַאז רע
 ,רהיא ןופ רעגירעדינ ןעלַאט

 ןטק יז ןענלעװ וצ ,ןעשנעמַא טָאה עקשַאס ליפא ןוא
 הנוטכארעפ טימ ןעהיצעּב ךיז

 '8 וע : ?ףענירארסיפ רחיא ,וטַאמ טגָאידַארת רעד ןיא סָאד

 טי וצ ריש ןעבָאה טקשטס םהיא ףרַאדעב סָאװ ר

 טימוטורועג טייניזטסואװעבנוא טכאמנייא נא זיא ָאד א ,ךילגעמ
 ף/ ןעצנ/2223 ערעײז ןעגנתיקעב יד ,"דםיירפ,ט ןעבטה רע
 ,ךיז ןעגמלש יז סָשװ ,טימרעד ןיולה .אמתסמ

 םוא לעטימ א עקשַאס ךיא יעװטַאמ עגאידנרב םעד רַאּפ

 2/הל4 ךוא ץליװדלַאװ רעד ןיא עקשַאס טצי טפַאנרַאפ

 וע טסעג "יװצ א ךָאג .סעקיּפָאק ןס--גָאט ןרַאפ תסנרפ רתיא)
 : .לקִנ : | ץטהרש לטקנעש םצגעמראהרעפ ַא ןיא ןרעג ןױש ןאק ןעמ
 רבס ,לירדה-רעטניה א ךיא ,ןעטרָאד ךוא ,קראמ ן'פיוא

 .ו3 קרעטש ,ןעפנ} ןרּב עלעזעלג 8 ןהיצ יד ךרוד קיל ןוָהּפ ,םָאז
 ,רעסַאװ טימ טשימ

 =יװק שנטלןרט ןעקענק סע יװ ,ךיז טרעהרעד עגייס ךיא
 ;מ יד ,גיטכיזרַאפ וצ ךיז טרעה עקשַאס ,טהעג רעצימע ,ןעג
 -עממס עט אמ ףיז טקור רעמױּפ ײד ןעשיװע ,רעטנהעג טרעװ
 ףיוה ףיוה ףכית טגנירפש עקשַאס ,כנג א יװ ,גיטֿביז ר על

 ,ןיײרַא דלַאװ ןיא הטילפ טֿכַאמ ןוצ
 ףא ךיז טפראװ ןוא לעװטַאמ  טיירש--! ערעלֿפ  ,ּפָאטס--

= 

 2 על יד
= 

 רהיא
 .ףס זַא ,יעװטַאמ טהעטשרעפ רווענַאמ  ןעגיזָאדמעד ךֹופ

 צג ַא ,יירעפױל ש ןָא ךיז טּבױה סע ןוא ,ךלעג טָאװ עקש
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 ַא ןעשנעמ ַא היח ַא ךָאנ ןעשנעמ םענערָאװעג-דלײװ א ןופ געיעג

 טנייה טעװ רענייא לייו ,רַאפרעד םיאורּב ייווצ ןעשיווצ ףמַאק

 ,הקשמ עלעזעלג ַא ןעקנירטסיוא
 -לַאהעּב טרָאד ךיז ליוו ,ןײרַא עגייט ןיא טפיול עקשַאס

 ךיז טעּפעשטרעפ יז ויּב ,רעמיוּב יד ןעשיוװצ ךיז טהערד ,ןעס

 -ומעגסױא'נַא ,דרע רעד ףױא רעדינַא-טלַאפ ןוא לעצרָאװ 8 ןָא

 יִעװטַאמ .ךעלגיװצ-לעדָאנ יד ןופ ענעֿפָאטשוצַא ןוא עטעשט

 טכַאמ ןוא רעניײּב יד רהיא טכערּב ,רהיא ףיוא ףױרַא ךיז טגעל

 : ןעדלַאװג
 | !דלעג סָאד ביג רעהַא--

 עקשַאס טײרש--!ןעּבעג טשינ !ןעּבעג טשינ לעװ ףךיא- .
 .סעקיּפָאק ן6 יד טסיופ רהיא ןיא טסעפ טקירדרעפ ןּוא
 ןטימ רהיא טקַאה יעװטַאמ .טולּב רהיא טגיר זָאנ ןופ ּׂ

 רהיא רעדנַאנופ טשינ טנעפע עקשַאס רעּכָא .םינּפ ן'רעּביא טסיופ-

 ,היגק יד טימ יז טקירד ,רעגניפ יד יָעװטַאמ רהיא טכערּב ,טסיופ

 -העװ סיורג ןופ רעדנאנופ-טנעפע יז זיִּב ,דנעה יד רהיא טהערד

 ,דלעג סָאד יעװטַאמ ןיוש טָאה טציא .טסיופ יד גָאט
 ףױא יעװטַאמ ךיז טּבױה ,לָאמַאכָאנ יז ןָאהטעג ּפַאלקֲַא :

 טּפַאֿכ ןוא ךילקילּבנעגױא ףיוא-טגנירּפש עקשַאס רעּבָא ,רעדימ ַא

 יעװטַאמ יז טסײיר ,דנוה ַא יװ ,דנַאה ן'רַאפ ןהייצ יד טימ םהיא

 ןוא דרע רעד ףױא רעדיײלש ַא יז טוהט ,רהָאה יד רַאפ ּבָא

 ךיּפ ןיא סופ ן'טימ ּפַאלקַא חֹּכ ןעצנַאג ן'טימ רהיא טגנַאלרעד
 : ןיירַא

 ! ערעלָאֿפ ,קעװַא-רגּפ--

 .ײוצ ַא ,עט'תיממ'וצ ַא .עטיױט א יװ ,רעדינַא-טלַאפ עקשַאס

 ן'טימ יז טסױטש רעצימע םורָאװ ,ךיז וצ עקשַאס טמוק עטגיטולּב

 ,סופ
 -רעפ ,םורַא שטָאכ ךיז שיװ .סָאװ יצ ,ןהעטשפיוא וטסעוו---

 וד ףוצרפ 8 רַאפ סָאװ ,קוק ַא רָאנ ביג .טוימ וד סָאװ ענעטלָאש

 ! טסָאה
 .יװסױא ךיז טמהענ עקשַאס ,?טסַאג,ַא טהעטש רהיא רַאפ

 עלַא יז סָאװ ,ץומש םעד ןוא טולּב סָאד ,ןערהערט יד ןעש
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 ,םינפ רתיא ףיוא טשימעגסוא ןענעז ןעמַאזוע
 סָאד ןענעז סָאװ ,טגערפעג לָאנגײא טשינ ךימ ּבָאה ךיא

 ?יעװטַאמ רעגיױשררעד ההיא ןיא טָפװ ,ןעגנוהיצעב ַא רַאפי
 ןכוהעװעג זיא יז ןעֿפלעװ ןצ ,שנעמ ַא 1 רניירפ = ? רעגיואווטימ

 ,סעומש ם'ניא טמיטשעּב טנעכײצעגסױא סע טָאה עקשַאס |
 | ; רימ טימי

 ! ןלזג רעגידנעטש ַא--
 וי : ,?ןלוג ןעגיד: ,דנעטש רחיא טימ, עקשַאס טלעװ רעד ףיוא טטע? "װַא ןוא

 ., ןעכעל, ןעפורעגנָא ךיוא טרעװ סָאד ןוא

 יי ראקי טאש = עסתיעסאא טאפ

 ,לעטדנעה ענעדלָא 8 7 7 5 ט

 :טציילמ רעטסנעפ יד ןופ ,תולוק עכיל"ווּכש ףיז ןעגָארטרעד לעגלעװעג-טַאװק ם'נופ .סַאװק רלשעלּפ ןופ טעק .רָאק יד ןעקאנק סע ,טעגנעטס עגעדישרעפ זָאג ןופ סױרַאיטהיצ ןוא סקאלפ ןעגידנענערב טסע ױ} :ףושּכ ןוא ןעצנוק טֿכַאמ סָאװ ,עגַאידַארּב ַא טהעטש ףעלטערּב יד ףיוא ,קמפָארט ַא ןעצנַאט ןעש .טינַאלַאק יד ,טעגרַאלק ןעשלַאפ ַא ןוא ןעלדיפ יירד ןופ טתעטש -עב סָאװ ,רעטסעקרָפ רעד טלעפמירג סע ,ןעגייווצ-לגעי טימ טצוּפעּב ,ןעלעסורַאק יד ןעפירקס סע ,רעטכעלעג ַא ןוא לעמוט ַא ןיא ,זיוה-ןעדילַאװגיא רעניברעד ם'נופ טײװ טשינ טהעטש סָאװ ,עלעזײה ןייר ןיילק םעד ןעּבעג ,טֿפַאנרַאפ  ,גָאטּנוז
 ,טטמערימש לבור א ,ןערָמוועג-םולש = ,םידַאר8--- טי

 .לפמש ,לעבלעװעגטעוק ןעגױַאדמעד ןפ ט'תלבה-לעּב יד
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 ןעשינילַאֿכַאס ןוא עמשטעױק ,ןעסַאלקצנַאט ,ןעלעסורַאק ,לעזייה

 -מולּב עיּפָאס--"עטקישרעפ יד ןופ עטרעיופ , יד זיא ןַאטנאש-עּפַאק

 ,ןייטש
 -עדלַאג; עטמהירעב עשיאעּפָארײא טעמּכ ,עשיסורלַא סָאד |

 | ,"לעטרנעה ענ
 -עּב ץכילכַאז יד טימ שיט רעד סםָאה סעצָארּפ רהיא ףיוא

 .רעדנעּבולַאה ,ןעטעלסַארב ,ךעלעגניר גרַאּב ם'נופ טנשרכעג ןעזייוו

 ןופ רעגייא וצ רעדנעציזרָאפ רעד ךיז טדנעוו-- ,עט'תודזע---

 | .ָאד רהיא טָאה ןעֿכַאז ערעסָאװ ,טוייוועב--,ענעטילעג יד

 יָאומעד וצ םינּפ ןעטרעדנערעפ ַא טימ וצ-טהעג עמַאד יד

 י ,גרַאב ןעגיז
 ?רעטיצעג ןעּבָאה דנעה יד ,טנערבעג ןעּבָאה ןענױא יד

 .ךַאז עדעי טרהירעגנָא ,טקוקעגרעּביא טָאה יז

 -סגנוגידלושעב רעד ןופ ךיוה-רעד ןופ ךיז טָאה טלָאמעד

 :לוק גיד'קזוח ַא טרעהרעד קנַאּב

 לָאד :זַא ףיױא טשינ ךיז טגער ,ךיז טגיהורעּב ,טָאדַאמ--

 .ןעטנַאילירּב עשלַאפ ןענעז

 העשּב ,ןעניז ןפיוא ןעמוקעג רימ זיא דָאזיּפע רעגיזָאדרעד

 ןעגנאנעג לָאמ ןעטשרע םוצ ?הירפרעדניא רעגײזַא טקעז ןיּב ךיא

 ,"לעטדנעה םענעדלָאג, םעד וצ טסַאג-וצ
 ? טימ ןענעגעגעּב ךימ ןעװ ךיא זַא ,טניימעג ּבָאה ךיא

 | ,לעדיילק ַא ןיא לָאּבמַאקעּב טימ ,דש

 יד סשינ סָאװ ,רוטַאנ רעשירעכערברעפ רעקרַאטש ַא טימ

 "7 טשינ ,עמרוט רעד ןיא רעמַאק-לעצנייא יד טשינ ,עגרָאטַאק

 רָאטיר ןופ ףייפ רעד טשינ ,ןעליק ןופ ףייפ רעד טשינ ,ןעטייק

 רעד ןיא גידנעציז טָאװ ,יורפ ַא טימ ,ןעכָארּבוצ טשינ יז ןעבָאה

 -ץלּפ טלעטשעגנעמַאזוצ ןוא טכַארטעגסױא יז טָאה ,רעמַאקלעצנייא

 ...טולּב טימ טקעמשעג ןעּבָאה סָאװ ,רענ

 ,קירוצ טירש ַא טכַאמעג גידנעליוו-טשינ בָאה ךיא ,,,ןוא

 עטברַאפעגנָא'נַא ןעגעקטנַא ןעגנַאגעגסױרַא רימ זיא סע תטשּב

 יערּפ טימ ,טָאפאק ןעקשטעטלַא'נַא ןיא ,ןעקָאז-רושזַא ןיא ,הנקז

 +ןעלדנעקָאל-רהָאה עטצרַאפעג טימ ןוא עירעטעקַאק ףיוא טעיזנעט
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 *| יד, סָאד זיא עשז.ןיוש--
 ךוּפ ןענירֲא רהיא ןיא גיד'מותי יװַא ןהעועגסיוא טָאה יז |
 -ַאּב ענעלַאפעגנײא טימ רהָאה עיורג ,רהָאה עטּברַאטעג יד טימ|

 ,קורדנייא ַאזַא טכַאמעג טשינ ןעטלָאװ ןעק
 ;ץלַא סָאד סָאװ וצ
 -סעפ ,רעטדנוזעג ,רעֿכױה א ןענאטשעג יא רהיא ןעבענ

 ףהיא--היח עקרַאטש ַא ןעש ןייז ןַאק סע יװ-ןאמ רענעש רעט
 ,ָאנַאדגָאּב קינשזרַאטַאק רעד ,,"רעגיואזוטימ,

 ..ןערָאװעג רָאלק ץלַא זיא

 -סױא ןעפרַאדעּב םינּפ ץפיוא ןעגרַאפ עשיה יד טָא
 ,דנעגי רעד ןיא ןעברַאפ עשירפ יד יװ ,ןענייו

 .ןעציז ןעטעּבעג ךימ סטָאה ןייטשבולג
 ,טיװקסיּב ןוא יט טגגַאלרעד זנוא טָאה ןעמ
 דיא יז ליפיװ ,ןעמיטשעב ֹוצ ןָא טשינ ךיפמ םהעג ךי

 ,ןעיורפ ןהעז וצ ןעמוקעגסיוא טשינ לָאטנייק זיא רימ .טלַא טציא

 .לעװ ,ןעױרפ ,םעק יד רעביא טטייפעג ייז ןעבָאה ןעליוק סָאװ
 א ןערהָאי יד ןעמיטשעב וצ רעװש .ןעסימשעג טָאה ןעמ ץֿכ
 ןףעטוגימ עגױזַא טבעלעגרעביא טָאה סָאװ ,ןעשנעמ

 סָאװ רעּבָא ,רהָאי גיסיירדנואפניפ טלַא ןיא יז זַא ,טגָאז יז
 טשינ טלָאװ יז ןעו ,ןעװעג יז טלָאװ יורפ עגירהעיגיצפופ ַא רַאפ

 ,רהָאי גיסיירדנואפניפ טלַא זיא יז זַא ,ןעגָאז
 ,םורַא רהיא ןעגעװ סעדנעגעל ןעסַאמ ןעהעג ןילַאכַאס ףיוא

 .לָאג סָאד, טשינ ןיא סָאד זַא ,גנונימ יד קרַאטש ךיז טלַאװ סע
 =רעטנוא'נָא ,"עגעטיּברעפ,ַא רָאג ןיא סָאד זַא ,"לעטדנעה ענעד
 .תעשּב ,עגרָאטַאק ָאד ןעװעגּבָא ֹויא סָאװ ,ןױשרַאּפ רעטלעטשעג
 ההיא טקרעמעּבנוא ךיז טוהט "?לעטדנעה ענעדלָאג, ע'תמא סָאד
 : ,רגאלסור ןיא טיײּברַא

 ֹזַא ,טסואוורעד ךיז ןעּבָאה ייז זַא ,סעקינװַאנישט יד וליפא
 םענעדלָאג; ם'נופ ןעטערטרַאּפ יד קנעדעג ןוא ןהעזעג ּבָאה ךיא
 -ןרפ רהיא רַאפ ךָאנ ןערָאװעג טכַאמעג ןענעז סָאװ ,?לעטדנעה
 ,ןהעזעג רהיא טימ ךימ ּבָאה ךיא יװ ,םעדכָאנ ךימ ןעּבָשה ,סעצ
 ג ןָאהטעג גערפ ַא
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 ?ענענייא יד יקַאט ?סָאװ ,ונ--
 !רעגעי ןופ םיירש יד ןענעז סָאד ָאי--

 .קערש רעד ףיוא טקוקעג-טשינ ,ןענעקרעד ךָאד יז ןָאק ןעמ

 / .גנורעדנערעפ רעכיל

 -ואװ יד טָא .עּבלעיד ןעּבילּבעג ןענעז ןעגיוא יד זיולּב =
 -יוא עכילקירדסיוא ,ענעטעמַאס ,עשיטַאּפמיס-רעיוהעגנוא ,,עכילרעד

 טנָאקעג ןעּבָאה ייז זַא ,יװַא טדערעג ןעּבָאה סָאװ ,ןעגיוא ,ןעג
 ,ןעגייל טנעכייצעגסיוא

 טָאה ,ןילַאֿפַאס טזיירעּב טָאה סָאװ ,רעדנעלגנע'נא רענייא

 םעד, ןעגעװ גתולעּפתה רעכילנהעװעגנוא טימ ןעפורעגּבָא ךיז

 "ףךילטלעװ, ןוא טעדליבעג רהעז זיא יז זַא ,"לעטדנעה םענעדלָאג

 ,שטייד טדער יז ,ןעכַארּפש עדמערפ טוג ןָאק יז זַא ןוא

 טָאטשנָא ,שזַאטעגעּבג ןעגָאז זַא ,טשינ ןיימ ךיא רעּבָא
 ןיא ןעשינטנעק עסיוױג ערהיא וצ היאר ַא ןייז לָאז ?שזַאטעלעפ,

 טױל ,ךילטלעו ןוא טעדליבעג שּביה ןייז לָאז יז זַא ,שיויוצנַארּפ-

 -ןילק ַא ,עלע'תיּבת-לעב ע'טושּפ ַא סָאד ויא ןעדייר טרַא רהיא
 ,ןירעטשרק

 ןעּבָאה יװ ,שינעטערַא סָאד זיא רימ רַאפ ,ןעּבעלֿפ ,ןוא

 עטמהירעּב א רַאפ ָאד ןעמהעננָא יז טנָאקעג תמברק ערהיא סע
 ..הנמלא עשיטָארקָאטסירַא'נַא רַאּפ ָאד ןוא ןיטסיטרא

 טָאה יז ליפיו ,ליפױזַא ךיוא יז טָאה טבעלעגרעביא רעּכָא

 | | א ,ןעהטעבפירא
 ,ןעבעגעגרעטנוא טשינ ךיז טָאה רוטַאנ טשירעכערברעפ  רהיא

 עגנערטש יד זַא ,ןעזיועּב ןוא טלעג:טרעג ןעטיגרעפ ךיז יז טָאה

 ןרעסעּבסױא ליװ ןעמ תעשּב ,טרעװ טשינרָאג ןענשז ןעלטימ
 ,ןערוטַאנ עשירעכערגרעּפ

 -.רעפ ןעװעג יױרפ עגיזטדיד ןיא םישדה 8 ןוא רֶהָשי 2
 ,ןעטייקרנַאה ןיא טדימש

 ,ךעלטיר יװ ,דנעה טניד עטנעקירטעגסיוא עכַאטש ערהיא
 ַא רַאפ זיא סָאד טָאװ ,ךייא ןעגָאז ,רוטַאלקסומ םש א ןהָא
 ,ףָארטש

 ןָאהט סיּפע םיק ךֶאֹנ ז ןָאק דנַאה רעטֿכער רעד טימ



 ןעמחעג יז זומ ,דנָאה עץקניל יד ןעּבױהפױא ליװ יז זַא רעּבָא
 .עטכער יד ףליה-וצ

 רעקניל רעד ייב לעסקַא םעד ןיא גָאטהעװ רעפרַאש רעד
 ,טֿפַאנײּב טשיג ןוא גָאטײּב טשינ ןעהור טשיג רהיא טוָאל דנַאה

 רעד ףיױא טייז ןייא ןופ ןעהערדרעּביא טשינ ןײלַא ךיז ןָאק
 ,רעגעלעג ן'פיוא ןעבױהפיוא טשינ ךיז ןָאק יז ,רעשייווצ

 ןעגנוללקעג טָאה רוּבמַאלַאק ןעכילקערש ַא יװ ,ןעּבעלֿפ ,ןוא
 -סיוא רעד ףױא 'לעטדנעה םענעדלָאג, ם'נופ ךיז ןעגָאלק סָאד
 ,דנַאה רעטנעקירטעג

 יד סױא ךיז ןעקירד סע יװ ןוא--ןעסימשעג יז טָאה ןעמ
 -קעּפס ןעגיזָאדמעד ןעגעוו גנורעגירע יד טעוװ,--ןעטנעזנעצער ןרעה
 -וצ ןוא רעליּפש יד ןופ ןורכז ןיא גנַאל ךָאנ ןעביילברעפ לקַאט

 ףָארטש עגיזָאדיד טרהיפעגסיוא ןעּבָאה סָאװ ,יד ייס--עלַא ."רעיוש
 משיב םויה-דע ךָאנ ןעגאק -ןעטנַאטסערַא-רעױשוצ יד ייס ןוא
 טָאד ןעסימשעג טָאה ןעמ יֹװַא יװ ,לעֿכײמש ַא ןהָא ןענהטמרעד
 | | .,,?לעטדנעהדלָאג,

 ,װעילמָאק וליפא טלעכיימש גנורעגירש = רעגיזָאדרעד = יב
 ןפ לעקע ןוא הטיא יד זיא סָאװ ,טשינ לָאמנייק טלעֿבײמש סָאװ,
 ,םינילת עלַא ןופ רעטסֿכילקערש עמַאס רעד ,עגרָאטַאק רעד

 .ןעבעגעג רהיא ךיא ּבָאה גיצנַאװצ ,ךיא קנעדעג יאדוא--
 | .ױחעמ זַא ,טגָאז יז--
 ףיא--.וועילמָאק טלעכיימש--.,יוזַא סיוא רהיא טזיײװ סָאװ--|

 -גַאװצ ןעבעגעג רהיא ךיא ּבָאה סָאד ,ליפיו ,טוג רהעז קנעדעג
 / .טרערנוהיײװצ יװ ןעזײװסױא טנַאקעג ןעגָאה ליז זַא ,יױזַא גיצ |

 רעד ןופ רעמונ ןעטנַיג םעד ןיא טפָארטשעפ יז טָאה ןעמ
 ,עמרוט רעקסווָארדנַאטקעלַא

 סָאװ ,יד לא ,םהַאנסױא'נא ןהָא ,עלא ייתרעד ןענעז ןעוועג

 -וצ ןוא ייּברעד ןייז טייקגידנעװטיונ רעגירעיורט רעד בילוט ןעזומ
 -ָאה סָאװ ,ענעי יא ,ענעצס עכילסעה עכילקערש עגיזָאדיד ןהעז

 ,טייקגיריגייג ןופ ןעמוק סָאװ ןוא ןָאהט וצ סָאװ טשינרָאג ַאד ןעּב
 -וה ןעשנעמ ַא ןהעגניירא ןענַאק סע ראו ,רעמונ ם'ניא

 יד, .ןַאמ טרערגוחיײרד א יג ןעװעג לָאמסָאד ןענעז ,סרעד
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 -ַאנ יד ףיא ןעֿפָארקעגפױרַא ןענעז ןעטנַאטסערַא להָאצ עסיורג
 טרהיפעגסיוא זיא ףָארטש יד ןוא ",ןהעז רעסעּב ןעלָאז יז, :סער
 -ַאק יד ןופ ךעלטרעוװ ןוא ךעלציװ עשיניצ ןעשיווצ ןערָאװעג |

 -סֹורַא טָאה רעכילקילגמוא רעד ןופ יירשעג רעדעי .סעקינשזרָאט
 . ,םלוע םייּב רעטֿכעלעג-רענוד ַא ןעפורעג

 !טשינ רימש ,טיש ,,וועילמָאק--
 -עג ןעּבָאה ייז סָאװ ,ענעגייא סָאד ןעירשעג ןעּבָאה יז

 ,טפָארטשעּב ייז טָאה ןעמ תעשּב ,םיגילּת יד וצ ןעירש
 .ןעמירַאװרעד טפרַאדעּב טשינ ןעמ טָאה ן'װעילמָאק רעּבָא

 .ןעיירשעגסיוא ךרוד
 . טָאה ,ךַאז ןייז ןופ רעבָאהּביל ַא ןוא זָאוטריװ 8 ,טסיטרַא'נַא

 -עגסױרַא טָאה טולּב סָאד זַא ,יװַא "טור ןיא טור טגעלעג, רע

 ,ץיּמש ן'רעטנוא ןופ טצירּפש
 ןיא ןעלַאפעג ןיטשכולּב יא ףָארטש רעד ןעטימ ןיא

 םוצ ןעבעגעג ,טרעטנימעגּבָא יז טָאה רעשדלעפ רעד .תושלח
 ,טעװעטַאקעג רעטשייװ טָאה ןעמ ןוא--טריּפס ןעקעמש

 "עליבָאק, רעד ןופ ןעּביוהעגפיוא םיוק ךיז טָאה ןייטשבולּב |
 ,רעמַאקלעצנייא רהיא ןיא קעװַא ןוא

 ןייק ןופ ךיוא יז טָאה רעמַאקלעצנייא רהיא ןיא וליפא רעּבָא
 | .טסואוועג טשינ הור

 ףימ ןעמ טגעלפ ,ןעגיהורעּב סָאװטע רָאנ ךימ ךיא געלפ--
 ןיוש--.וטסגיימ ,"לעטדגעה ענעדלָאג, סָאד עקנָאס :ןעפורסױרַא דלַאּב

 .ןעריפַארגָאטָאפ רעטייוו ,ןיינ ,הרצ עיינ ַא אמתסמ
 -ָאטָאפ ןעגיטרָא םעד ּבילוצ ןערעװ ןָאהטעג טגעלפ סָאד

 .ָאטָאפ יד גידנעפיוקרעפ ,דלעג ךס ַא טכַאמַעג טָאה סָאװ ,ףַארג
 ,"לעטדנעה םענעדלָאג, ם'נופ סעיפַארג

 םורַא ,ףיוה-עמרוט ן'פױא ןערהיפסױרַא יז טגעלפ ןעמ
 ,?עיצַארָאקעד , ַא ןעלעטשמורַא ןעמ טגעלפ רהיא

 -רעד ,ןעזייאדימש םעד ןעּבענ ןעלעטשקעװַא יז ןעגעלפ ןעמ
 רעד ןוא--,סעלעטַארױדַאנ ,סרעמַאה טימ ןעדימש ןייז ןעגעלפ ייּב

 יוַא יװ ,ענעצס ןימ ַא ןעמהענּבָארַא טגעלפ ףַארגָאטָאפ רעגיטרָא
 ,"לעטדנעה ענעדלָאג, סָאד ןעטייק ןיא טדיטשרעפ ןעמ



 461 .ןילַאֿכ אפ

 יד ןיא ןערעוװו טפיקרעש ןעגעלפ סעיפַארגָאטַאֿפ עגיזָאדיד
 -ַאס ףױא ןעמוק ןעגעלפ סָאװ ,ןעפיש עלַא יד ףיוא רעגילדנהעצ
 ,ןילַאב

 ךיוא ןעמ טגעלפ ןעפיש עשירנעלסיוא יד ףיוא = וליפא--

 טָאה--,רהיא טימ טריסערעטניא ךיז ןעמ טָאה םוטעמוא-- ,ןעפיוק

 ַא טמַארּבעג רימ טָאה סָאװ ,ףברגָאסטַאפ רעד טרעלקרעד ר"מ

 ןעמ יװ ,רָאפ-ןעלעטש עכלעװ ,סעיפַארגָאטָאפ גילדנתעצ ןעצנַאג

 | | ,יז טדימש

 ?ליפיױזַא טכַארּבעג ר"מ רתיא טָאה סָאװ וצ--

 ײײז ןעמהעגב עדנעויר עלה .עטנאקעב רַאֿפ תונממ טָא--

 ,זייוורעגילדנהעצ גידנעטש

 .סעיפַארגַאטַאפ עגידריוקרעמ ןענעז סעיפַארגאטַאֿפ עגיזָאדיד
 .לולב עיפֲחס סאװ ,ןירעד טגיל ערעייז טייקגידריװקרעמ יד ןוא

 סענעפלטהעבבוא ליפיו .'ךיז וצ ךילנהע טשיגרָאג, ןיא ןייטש

 ןּוא לַאג ןימ א רַאפ סָאװ סימ ,םינּפ סָאד סיוא-טקי"רד ןרָאצמירג
 טָעה יז !ןעֿכירטש-סטכױעג יד טליפעגנָא ןענעזו גנורעטיברעפ

 -ץגנייא תוחכ עלַא טימ טלָאװ יז יװ טקנוש ,פיל יד ןעטיברעפ
 רעד ןופ ןעלַאפבָארַא רחיא ליװ סָאװ ,טרָאװלעדיז סָאד ןעטלַאה
 !גנורעדינרעד רעֿכילשנעמ ןופ דליּב ןימ א רַאפ סָאװ .גנוצ

 .ָאגױָאדיד טימ טעשטומעג לעטסיב ַא סָאד ךימ ןעמ טָאװ--

 -י ,ןייטשמולב עלפָאס טגָאז--,סעיפַארגָאטַאפ
 יז ןיִא ,ןעכַאמ-הטילפ ןופ ןינע ם'ניא ןיטסילַאיצעּפס ַא

 ,ך'וָאנַארגָאב טימ--רעגיואווטימ ןעגיטציא רהיא טימ ןעֿפָאלטנַא
 יז טגאו--,תֹוחּכ עגילַאפַא יד ןעוועג טשינ ןיוש רעּבָא--

 ןהעג טשינ ךיא ןָאק .קנַארק ןעװעג--.לעכיימש ןרעטיב א טימ
 יד ףױא ךימ םהענ; :ן'וָאנַארגָאּב ךיא גָאז ,דלָאװ ן'רעּביא
 ,דנעה יד ףיױא ןעמונעג ךימ רע טָאה ,"ןעהורּבַא ךיא לעװ ,דנעה

 -ָאל, .ָאטשינ חּכ ןייק .ןערָאװשג טרעטַאמעגסױא ךיוא ןיילַא זיא
 ןענָאה .'לעסיּב א ןעהֹורנָא ןוא-,רע טגָאז- ןעצעזצ ךיז רימ

 ַא זיא דלַאװ ןיא ןוא .םױּב א רעטנוא טצעועגרעדינַא ךיז רימ

 טגָאי ןעמ ,ןעגייװצ עטלַא יד ןעקַאנק סע .רעדליּפעג ַא ,שער
 | ..,םורַא זגוא טלעגניר ןעמ ,,,זגוא
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 טָאה .טּפַאֿכעג ךיז ןעמ טָאה ,ןעפָאלטנַא זיא יז יו דלַאּב :
 ,ןעגָאיכָאנ ןעמונעג ףֹּיּת יז ןעמ

 ,דלַאװ ן'רעביא ענעּפָאלטנַא יד ןעבירטעג טָאה דַארטָא ןייא |
 םייּב ןעגָאטשעג זיא ןעטַאדלָאס גיסיירד טימ לעטירטָאמס רעד
 | | 1,דלַאװ גערּב

 ךיא רוגיפ 8 סױרַא דלַאװ ןופ ןעזיוועּב ךיז טָאה גנולצולּפ
 ,לעגיש ןעשירענלעז ַא

 | ! סיש--

 רעד ןיא רעּבָא ּפלַאז ַא ןעּבעגעג ןעּבָאה ןעסקיּב גיסיירד
 ביסיירד ,ףרע רעד וצ ןעלַאטעגוצ רוגיפ יד ויא טונימ רענעגייא
 .ּפָאק רהיא רעּביא טפייפעגֿפרוד ןעּבָאה ןעליוק

 טאה--!רעט:וא ךימ ביג ךיא !טשינ טסיש !טשינ טסיש--
 ,לוק-ןעיורפ רעטלעפייווצרעפ ַא טרעהרעד ךיז
 ךוא לעטירטָאמס םוצ ןעפרָאװעג ךיז טָאה ?טַאדלָאס, רעד :
 | | ,הינק יד ףיוא םהיא רַאפ ןעלַאפעג

 !טשינ ךימ טע'גרה--
 ,"לעטרבעה ענעדלָאג, ענעגָאהטעגרעּביא סָאד ןעװעג ןיא סָאד |
 ?ןילַאכַאס ףיוא ךיז יז טגיטפעשעּב סָאװ טימי

 ,קסװָאקַאטרָאק ןיא רעדָא רָאנָא ןיא ,קסווָארדנַאטקעלַא ןיא
 ןעטייוצ ם'נופ סניײא טייװ ןענעז סָאװ ,ךעלטדעטש עלַא יד ןיא
 סָאד, ן'עקנָאס ןעמ ןָאק םוטעמוא--ןעטטרָאיװ רעטרעדנוה ףיוא
 ,"לצטדנעה ענעדלָאג

 ײז טָמה יז "היא טימ יװ ױזַא טריצלָאטש עגרָאטַאק יד |
 טימ רהיא וצ ךז יז טהיצעב ךָאד רעּבָא ,ּביל טשינ וליפא
 | - ,ץרא-ךרד

 | !ּפָאק ַא רעּבָא ,עּבַאּב ַא--
 ענעדישרעפ ןעריזינַאגרָא וצ טנעלַאט רעכילרעדנואוו רהיא

 ,דוּביאל ןעגנַאגעג טשינ ָאד ךייא זיא םישעמ עשירעכערּברעפ
 ףגידלושטּפױה יד ןיא יז זַא ,טלַאה עגרָאטַאק עצנַאג יד |

 ןופ הבנג רעד ןיא ןוא ןיטיקינ רעמערק ןעכייר ןופ ךרָאמ ם'ניא
 ןופ גנושרָאפסױא י"ד .ןיקסוװָאקרי יב לּבר דנעזױט 56)
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 ןייטשבולּב ןעגעג םידשח ךס ַא ןעבעגעג טָאה סנעכערּברעפ עדייצ יד
 !טשינ ןייװעּב ןייא ןייק רעּבָא

 !רעהירפ ןעװעג זיא סָאד רעּבָא
 =עּב ייז ןוא קנארק ענװַאנאװיא עיפָאס יד ןענעז טציא--

 =רעד רימ טָאה--ןעכַאז םוש ןייק טימ רהעמ טשינ ךיז ןעגיטפעש
 ,רעניואווטימ רהיא ,ווָאנַאדנַאּב טרעלק

 ןופ ןירעמיטנעגײא'נַא רַאפ טנעכערעג יז טרעװ לעיציּפָא
 ,לעּבלעװעגסַאװק ַא

 =אק ַא טנעדרָאעגניא טָאה ,סאװק ןעגיטרַאסיורג טכַאמ יז

 ,ןעטסיגָאלָאק ריפ ןופ רעטסעקרָאנַא טלעטשעגנעמַאזוצ ,לעסור
 טיג ןוא קינסוקָאפ ַא טיפע סעגַאידָארּב יד ןעשיװא ןענופעגּבָא
 ,טעקנַאילוה ,ץנעט ,ןעגנולעטשרָאפ

 ..,לעיציפָא-טשינג

 =עג רימ טָאה--,טוהט יז סָאװ ,רהָאיצרַאװש רעד סייוו--
 ,סייװ ןילַאכַאס ץנעג--.עינַאלָאק רעד ןופ לעטירטָאמס רעד טגָאז
 =עג ,עיזיװער א רעּבָא וטסֿכַאמ ,ןעפנָארּב טימ טלעדנַאה יז זַא

 | ,סַאװק טימ ךעלשעלפ רעסיוא ,טשיגרָאג וטסניפ
 ףטש'תנג'עג טפױקרעפ ןוא טפיוק יז זַא ,ךיוא ןעסייוו עלַא

 סעיזוװער.טכאג יד ייס ןוא -סעיזיװער-גָאט יד ייס רעּצָא ,ןעֿכַאז
 ןעּבעגעג טשינ טַאטלװער םוש ןייק ןעבָאה

 סָאד טָא רָאפ ,ןעבעל ןרַאפ ךיז יז טלעגנַאר ױזַא טָא
 / .ןעבעל שירעֿכערּברעפ עלעקיטש טצעל ךילקילגנוא

 ףבד לֹּכ כָא:טוהט ,רעסַאװ ןיא שיפ ַא יװ ךיז טגָאלש יז
 -יאװטימ רהיא רַאע ןוא ךיז רַאפ ןעבעל םוצ ןענידרעפ וצ ,רוסא
 ןעליּפש ןצ סָאװ טימ ןעּבַאה לָאז רע ,רענ

 ןייק קירוצ ךיז ןרחעקמוא--זיא םיורט רעטסמיטניא רחיא
 ,דנאלסור

 ,סעדָא ןעגעװ ןעגַארפ טימ ןעפרָאװרעפ ךימ טָאה יז
 ףףעד טשינ טציא אמעסמ ןױש ןָאק ןעמ זַא ,ןיימ ךיא--

 ,טדָאטש עגיזָאדיד ןענָאק
 =סױרַא רהיא ךיז טָאה ,טלהעצרעד רהיא ּבָאה ךיא זַא ןוא

 ,ץפיז רערעווש ַא ןעסירעג
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 ..ןָאהט קוק ַא גוא ןייא טימ שטָאכ ,,,טלעוו רעיינַא ןופ טלהעצרעד רימ טלָאװ רהיא יװ טקנוּפ--
 ןעמוק וצ סָאװ טשינ ןױש ןעּבָאה ענוװָאנַאװיא .עיפָאט--

 ייז--,ןעטימניא ןעגָאלשעגרעּביא ווָאנַאדנָאּב טָאה--.,דנַאלסור ןייק
 .ןָאהט וצ סָאװ טשינ טציא טרָאד ןעּבָאה

 רעד רַאפ זיא "טייהטמהירעּב רעד ןופ ןַאמ, רעגיזָאדרעד
 טָאה רע .טונימ ַא ףיוא ןעטָארטעגּבָא טשינ ךוזעּב ןיימ ןופ טייצ
 רע יװ טקנופ ,ןירעגיואוװטימ ןייז ןופ טרָאװ סעדעי טריּפשעגכָאג
 סָאװ ,ןעכַאז עניװַא ןעדיײר טשינ לָאז יז ,ןעקָארשעג ךי טלָאװ
 | ,טשינ ףרַאדעּב ןעמ

 .יר טשינ יז ןָאק םתיא ּבילוצ זַא ,טלהיפעג ךיז טָאה סע
 ,טשינ סיּפע טדערעד יז זַא ןוא יילּב יװ יז טקירד רע זַא ,ןעד

 לָאמנײא רימ ײז טָאװ--ןעגָאז סיּפע ךייא ףרַאדעּב ךיא--
 דָארג זיא ווָאגַאדנָאב ,ןָאהטעג עשטּפעש ַא ,ךוזעּב א םעניימ תעשּב
 ,רעמיצ ןעטייווצ ַא ןיא טונימ ַא ףיוא סױרַא

 ףרימ וצ ןעמוקעג זיא גָאט םענעגיא םעד ןיא יקַאט ןוא
 .ק דילַאװניא-קינשזרָאטַאק רעגיּבייא רעד ,'טנעדיפנָאק, רהיא

 טָאה--,ואועדנַאר א ךייא טמיטשעּב ענוָאנַאװיא  עיפָאס--
 ,ךַאװ ןעטלַאה ןוא ןערהיפּבָא ךייא לעװ ךיא--,טכַאלוצ ךיז רע
 .ןעקַאּפ טשינ יז לָאז ווָאנַאדגָאּב

 לפסעגרעטניה ַא ןיא רהיא טימ טנעגעגעּב ךימ ּבָאה ךיא
 טעּב ךיא ,ןעמוקעג טנעז רהיא סָאװ ,ךןייא קנַאד ךיא--

 -נואעב ךייא ּבָאה ךיא סָאװ ,ןעגידלושטנע רימ טלָאז רהיא ,ךייא
 םהיא רַאפ רעּבָא ,ןעגָאז סיּפע טלָאװעג ךייא ּבָאה ךיא ,טגיהור
 ַא רַאפ ןיא סָאד סָאװ ,ןהעזעג ךָאד טָאה רהיא .טשינ ןעמ ןָאק
 ;ןעשנעמ ענױזַא טימ ןעטפעשעג טַאהעג ןעד ךיא ּבָאה .שנעמ
 סָאװ ,ץלַא .שנעמ רעטעדליּבעג טשיג ,רעּבָארג ַא ,,,טציא רעּבָא
 טגינייּפ ,טגָאלש .טעילוהרעפ ןוא רע טליפשרעפ ,ןידרעפ ךיא
 .םהיא ןעגעװ ןעדייר וצ ָאד ןיא סָאװ רָאנ ,,! ךימ

 ,ןערהערט ןעזיוועּב רהיא ךיז ןעּבָאה ןעגױא יד ףיוא
 .ןעפרָאװעגקעװַא רשפא םהיא רהיא טלָאװ-- }

 .עּב ךיא סָאװ טימ ,ךָאד טסייו רהיא ,טשינ ןָאק ךיא-- |



 .ךי=טשמולב ץיֿפַאס לעטדנעה ענעדלאג סט

 ריעל אט ע

 1 טטייװ רהיא !ליבסנַאמ ַא ןהָא ןעמוקטסױא ןעטפעשעג ץג

 .יימ ייּב ןעד ןעמ ןָאק ,ןעמ ףרַאד ןעקנירט ,ןעסע !ךימ גיטפעש
 י ק
 יו
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 עמ טָאה םהיא ראפ רעּבָא ,ָאד ןעּבָאה רימ ןעשנעמ ַא רַאפ סָאװ ;
 ..טליוו רהיא ןעמעוו ןענע'גרה'רעד רע ןָאק רעגיצרהעּפ ַא רַאפ ,ארומ !
 ,טסואוועג טלָאװ רהיא ןעװ ..,םהיא ןופ ןהעגקעװַא ,טגָאז .רהיא ;
 זַא ,טסואוועג ּבָאה ךיא .טגערפעגסיוא טשינ יז ּבָאה ךיא :
 :סניטיקיג ןיא עטגידלושעּב יד ןופ רענייא ןעוועג זיא וװָאנַאדנָאּב
 .ןיקסװָאקרוי ייּב הבנג רָעֹד ןיא ןוא דרָאמ ;

 ,יורפ רעכילקילגמוא רעגיזָאדרעד ףיוא טקוקעג ּבָאה ךיא :
 ?ןעװ ,ןעגיוא יד ףיוא ןעטָארטעגסױרַא רהיא ןענעז ןערהערט סָאװ
 .ןעגנוגידיילעּב ענעגָארטעגרעּביא יד ןיא טנהָאמרעד ךיז טָאה יז
 .לחיפעג ַא רעדָא טייקנעדנוּבעגוצ עֿכילנהעװעג :רהעמ ָאד זיא סָאװ
 .=רַא לעקיטש ַא ןָאהטעגּבָא ןעמַאװצ טָאה ןעמ זַא ,תחא-די ןופ
 ? טייּב
 זןעגָאז טלָאװעג סיּפע רימ טָאה רהיא-- 0

 | ;טרעפטנעעג דלַאּב טָאה יז ;
 .ּבָאה ךיא ,,,ךיז וצ ןעמוק ריּמָאל ,רָאנ-טרַאװ .,רָאנ ,טרַאװ-- = |

 =עג רָאנ ּבָאה ךיא ...םעד ןעגעװ טדערעג טשינ גנַאל ױזַא ןיוש ;
 רעד טשינ ךימ ךיא ּבָאה ןעדייר רעּבָא ,טכַארטעג ץלַא ,טכַארט|

 זַא ,טגָאזעג ּבָאה ךיא ,רהיא טקנעדעג ...טשינ טזָאל רע .טגעו
 .ןעניימ טנַאקעג יאדוא טלָאװ רהיא ,,,דנַאלסור ןייק ךיז ליוו רימ
 ,טלא ןיוש רעּבָא ןיּב ךיא ...םיקסע עגיזָאדיד ןעגעװ רעטייוו זַא/

 .טלָאװעג רָאג טלָאװ ךיא ...טשיג הֹּכ ןיק רהעמ ןיוש ּבָאה ךיא
 ,.,רעדניק יד ןהעז
 'רד ןעסיג ןעמונעג רהיא ךיז ןעּבָאה טרָאװ םעד יײיּב וא = */
 ,ּבָאּב יו ןערהערט

 ,טשינ רעּבָא סייו ךיא ,רעטֿכעט ייװצ ךָאד ּבָאה ךיא--=
 .תעידי םוש ןייק ייז ןופ ּבָאה ךיא .טשינ רעדָא ןעּבעל ייז יצ

 "ףשפא ןוא ןעמַאמ ַאזַא טימ ןעמעש אמּתסמ ךיז ןעזומ ייז .טשינ

 זַא ,רָאנ סייו ךיא ?ייז טימ זיא סָאװ ,,,ןעּברָאטשעג ייז ןענעז

 ןלעמיה ןיא טָאג .עקטערעּפָא רעד ןיא ,סעקטסיטרַא ןענעז יז
 ףעטֿכעט עניימ ןעטלָאװ ,ןעטרָאד ןעוועג טלָאװ ךיא ןעוו ,סיוועג

 .סעקטסיטרַא ןייק ןעוועג טשינ לָאמנייק

 "ףעגיזָאדרעד רעביא ןעלכײמש ן'טימ טלייא טשינ רעֶּבִָש = |
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 -ָו רעטֿכעט ערהיא סָאװ ,ףיורעד טנייוו עֿכלעװ ,ןירעֿכערּברעּפ
 ,סעקטסישרַא ןעג

 ערהיא סױא-ןעקירד סע ןעדייל ליפיו ,וצ רָאג ךיז טקוק
 / ןעגוא

 ,סעקטסיטרַא עגיזָאדיד טימ טפערט סע סָאװ ,טייוו ךיא--
 ,טשינ רֶעֹדָא ןעּבעל ייז יצ ,ןעסיו ןעלעװ רָאנ טלָאװ ךיא רעּגָא
 טשינ ךימ טסעגרעפ .ןענעז ייז ואוו ,ךיז טסיװרעד ,בָא יז טכוז
 שטָאֿכ ,ףימ טרישעּפעד .ןעסיו ןצ רימ טיג ,ןילַאכַאס ףיוא ,ָאד
 ךיא ..טשיב רֶעדָא ,רעדגיק עגיימ ,ןעּבעל ייז יצ--סָאד ןיולּב
 ןעסיװ שטָאכ ךיא ליװ .ןעצעל וצ טשינ ךס ןייק ,ןיוש ּבָאה
 -על ייז יצ--רעדניק עניימ טימ ןערָאװעג ןיא סָאװ טוט ן'רַאפ
 לָאמנײק ןיא לעװ ָאד ...ןעּברָאטשעג ייז ןענעז רשפא ןוא .,,ןעּב
 וצ ןעמעװ טימ ,ןעגערפ וצ ןעמעװ ייּב ָאטשיג ,ןעסיװ טשינ
 ,יןע ןייר

 ןעװעג טשינ יד ןיוש ויא לעדיילק ַא ןיא לָאּבמַאקָאר ןייק
 .ףרהיא רעביא רעטומ עטלַאגַא טגײװעג טָאה רימ ןעבענ

 | ,רעדניק עֿכילקילגמוא
 ןיא ןעבָאה ,ןעּברַאפ יד טימ טשימעגנעמַאזוצ ,ןערהערט יד

 ,ןעקַאּב עטשטיינקוצ ערהיא רעּביא ןענורעג ןעמָארטש עגיצומ
 ליפִיװַא ןַאהרַאפ זיא סע ואװ ,לעמניא ענעטלָאשרעפ

 { רעצ

 ,ווָאֿכַאילולָאּפ

 -ָאמיצרַא עילימַאפ עצנַאג יד ואוו ,קסנַאנול ןיא החיצר יד
 .בילקערש יד ןופ סנייא זיא--ןערָאװעג ןעטֿכָאשעגסױא זיא שסיװ
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 ,טייצ רעטצעל רעד רַאפ סנעֿכערּברעפ עטס

 רעד + ןערָאװעג טיוטעג ןענעז ןעביורעּב וצ הנוּכ רעד טימ
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 או טשמ
 יטועז עי עטאנאל

 א ָוֿפַאילולַאֿפ
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 ףעייז ,ּבײװ ןייז ,שטיװָאמיצרַא עטַאלַאּפסטכירעג רעד ךופ ךילגטימ
 .ןיכעק יד ןוא שוורטס רעד ,ןהוז ןעגירהעי.כַא

 א, טכַאמ וָאכַאילולָאּפ זַא ,ןעװעג-הרתמ ךימ טָאה ןעמ
 לָאמנײק ךיא בָאה ךָאד ןוא "קורדנייא ןעשיטַאּפניס ףילרעדנואוו
 ,לָאמסָאד יװ ,גנולטיורטוצ עכילקערש ַאוא טבעלעגרעביא טשיג
 ,ץ'וָאכַאילולַאּפ ןהעורעד ּבָאה ךיא ןעו

 -ףוטנעטייק רעד ןופ ן'וָאֿפַאילולָאּפ טכַארּבעג טָאה ןעמ --
 ,לעטַארױדַאג רעד ןעדלָאמעג טָאה-!עמ

 ,ןיירַא רע לָאז--

 ןעגעקטנַא--ריהט רעד ןצ טירש שֿכילטש טכַאמעג ּבָאה ךיא
 ,קירוצ ןעטָארטעגּבָא ןוא חצור "ןעטמהירעג, םעד

 רעלעטימ ןופ ןַאמרעגני ַא ןעיװעב ךז טָאה ריהס ךיא
 טימ ,לעררעב ןיילק ַא טימ ,רהָאה עניור-ןענַאטשַאק טימ סקואוו
 .גַאטסערַא יד רעטנוא וליפא ,עיצַארג  רענעריובעגנָא ןופ םינמיס
 ,ןעגיוא ענעש-ךילרעדנואוו עגיורב טל ןרא ױעדיילק עשיטי

 -רַאה ןייק ,ערעפייװ ןייק ןתעֹועג טשיג לָאמגייק ּכָאֹה יא
 | ,ןעגיוא ערעגיצ

 גידנעליוו-טשיג ךיא בָאה--? ווָאכַאילולָאּפ - ,,,טנעז  רהיא--
 ,טמַאגעג

 ,טגיונרעפ ךיז ןוא טרעפטנעעג רע טָאה --! ט-ַאי--
 -חענעגנָא 28 ,ןעכייוו ַאזַא ךיוא טַאהעג רע טָנה לוק 8 ןוא

 .'פושכ ַאזַא ךיוא ,ןעגיצרַאה ַא ןוא ןעטוג 8 ,סעגעטעמַאס ַא ,ןעמ
 ,ןעגיוא ענייז יװ ,רעגיד

 -עג זיא ,גנַאג רעשיטסַאלע רעכיײו ןייז ןיא ,גנַאג ןייז ןיא
 ,ץאק א ןופ סיֿפע ןעגעל

 ,"רעכערּברעפ עטכע, להָאצ רעד וצ טרעװעג דוָאכַאילולָאּפ
 -עז ןילַאכַאס ףיוא וליפא סָאװ ,רעכערברעפ-ןעפַאר ע'תמא יד וצ
 .געמ ןעשיװצ טימיו עטכע ןענעז סָאד .ןֿפהרַאפ גינעװ יד ןעז
 ,תויח ןעשיװצ סערגיט ,ןעש

 .ןלָאפ טימ טסעומשעג ךָאנרער ךס ַא ןוא גנמ7 בָאה ךיא
 ןעיירפעּב טנַאקעג טשינ ןפוא םושב ךימ ּבָאה ךיא ןוא ,ן'וװָאכַאיל
 שנעמ רעגיױָאדרעד סָאװ ,םהיא וצ טהיפטג-עיטטּפמיס ןימ ַא ןופ
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 -יפָאנַה ןָא טנהָאמרעד ךימ ּבָאה ךיא ,רימ ןיא טקעוורעד טָאה

 -יטַא טימ טּבעלעגנײא ךיז טָאה סָאװ ,קָאטסָאװידַאלװ ןופ ריצ

 -הערט ערעטיּב טימ טנייװעג טָאה רע ןוא ,ץַאק ַא טימ יװ ,לרעג

 טָאה ןעמ ןוא ןעטקאװעגסיוא זיא לרעגיט עגיזָאדסָאד ןעוו ,ןער

 .ןעסישרעד טפרַאדעּב טהיא|

 -הא ענייז ,ןירַא המשג ןיא ךיז טסיג לוק סװָאֿכַאילולָאּפ

 -גיצרַאה ליפיזַא טימ טעהעװ םהיא ןופ ,ךייא ןע'פושכ'רעפ ןעג

 ,ןעּפַאֿכ ךיז לָאז ןעמ ,ןעּבָאה ןעמ ףרַאדעּב טייצ ךס ַא ןוא .טייק

 -ילַאטנעמיטנעס טימ זיולב טּפָארּפעגנָא זיא שנעמ רעגיזָאדרעד זַא

 | | .ןעלהיפעג טימ טשינ ןוא ,טעט

 ףױא טכַאמ רע סָאװ ,קורדנייא ןעטשרע םייּב דלַאּב רעּבָא |

 ,העטשרעפ ךיא ןוא ,יורטוצ ןעלופ םהיא וצ להיא טלהיפ ,ךייא

 .ךיליורטרעפ רהעז טָאה שטיװָאמיצרַא יורפ עכילקילגנוא יד סָאװ רַאפ

 ,רעמיצ ןיא ףהיא וצ ןײרַא זיא רע תעשּב ,םהיא טימ טדערעג

 יםהיא רַאפ ןעקָארשעג טשיגרָאג ךיז טָאה ןוא

 | ?ןענע'גרה'רעד ןעד ןָאק שנעמ ַאזֲא--

 רֶע ,רהָאי גיסיירד ןייק טלַא טשינ ךָאנ זיא ווָאֿכַאילולָאּפ

 ןעבעל טצװ רע זַא ,גנוגייצרעּביא רעד ןיא ןעסקַאװעגסױא זיא

 ןעכייר ןעטלַא'נַא ,רעטעפ ַא ייּב ךיז רע טָאה טעװעדָאהעג ,ךייר

 : ןעגָאז גידנעטש םהיא טגעלפ סָאװ ,רחוס

 ,סנייד ץלַא סָאד זיא ,ןעברַאטשקעװַא ךיא לעוװ--

 ,לש א ןיא טנרעלעג גנַאל טשינ ךיז טָאה וָאכַאילולָאּפ = |

 ױהדנַאש ןיא ןעמוקעּב רע טָאה גנוהיצרעד ע'תמא יד רעּבָא

 רעטעפ רעד . טהיא טָאה ,לוש רעד ןופ םהיא ןעמונעגוצ

 יעגוצ ןָא-זיװדניק ןופ ךיז לָאז רע ,םָארק ןיא טלעטשעגקעװַא

 עילַאק ןעּבױהעגנָא סעקישטזַאקירּפ יד ןעּבָאה .רחסמ וצ ןענהעוו

 רעגיטדנעה ןייז לָאז יז ידּכ ,קינעמילּפ :ויבה-לעּב םעד ןעכַאמ

 - .ןענע'בנג וצ

 ןיא ןעּפעלש ןעּבױהעגנָא ןיוש םהיא ןעמ טָאה רהֶאי 12 וצ

 ןוא לעגני רענעש ַא ןעוועג זיא ווָאֿכַאילולָאּפ .רעזײהדנַאש יד

 ,טעװעלַאּבעג ןוא טלעטרעצעג םהיא ןעצָאה ןעיורפ

 .ֿבָאה ךיא רעּבָא ,טפרַאדעּב טשינ יז ךיא ּבָאה ,סיוועג-
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 -עקישטזַאקייּפ יד ןעגעלפ גָאט עלַא .ןיהַא ןהעג וצ טַאהעג םילי
 סָאז רימ ,טעּב ןוא יד ןוא יד ךיד טסירג טנייה זַא ,ןעגָאז
 | .ןיהַא ןעגנערב ךיד ןעל

 טגעלפ רע ןוא ,ןעוועג ןעלעפעג רהעז סָאד זיא לעגנוי םעד

 ,ןיהַא ןהעג וצ ,עסַאק ןופ ןעּפעלשי
 טגָאז-!ּביל רהעז ךיא ּבָאה סד-- ןעיורפ ,ץנעט ,קיזומ--

 ,לעֿבײמש ַא טימ ווָאכַאילולָאּפי

 סעקישטזעקירּפ יד ידֹּכ ,ףניפ רחָאיֲא קעװַא ןענעז יָא
 ןיא ןעמונעג רעטעפ רעד טָאה ,ןענע'םנג וצ ןערעהפיוא ןעלָאז
 .ָאװסָאד טרהיפרעפ טָאה ווָאכַאילולָאּפ ,ןייסַאק ַא ןיירא טפעשעג-
 ,םהיא רַאפ ןענע'כנג ןעּבױהעגגָא טָאה יז ןוא לעדיימ עגנוי עגיז

 ןופ םהענ ,םהענ :רהיא וצ ןענע'הפנח'וצ ךימ ךיא געלפ--
 וצ ,ןיהַא ןהעג ךיא געלפ ,רימ רַאפ ןענע'בנג י"ז טגעלפ ,עסַאק
 ,טלעוו ַא טרָאד ןערהעקרעביא ןוא .עגיימ-

 ןעביוהעגנָא וָאכַאילולָאפ טָאה ןיריסאק רעגיזָאדרעד ןופ
 ,ןעיורפ ןעסַאה ןצ
 וד סָאװ ,ץלַא !הפרח ַא טושּפ ,טײקֿפַאװש רעייז רַא :
 .תויח יװ טקנופ ,שוק ַא רָאנ ייז ביג ,ןָאהט ייז ןעלעוו ,טטליוװ
 | ,ןערָאװעג-סאמנ ןעֿפיגניא טהיא ןטנעז ןעיוופ -=|
 ףָאנרעד ,רהיא וצ וצ ךיז וטס'הפנח ,ריד יז טלעפעג-- = |
 ,עלַא יװ ,עטָאלּב ַאזַא ךיוא ,רהיא ןופ ןעלקע ןָא-טּבױה רעב
 טעלגַא סָאװטע רעּפָא ,רענייּב יד ןעֿפָארּבעגנָא :דגיה יװ טקנוּפ
 ,ײנסָאד ןוֿפ ךיז שעשטשַאל סָאד ןוא ,ןָאהטעג ;

 ןיא ןעגיױלג ןעמ ןָאק טײקֿכילרעסױא  סווָאכַאילולַאּפ | יב == |
 .ןעיורפ י"ב גלַאּפרע ןעלענש ןוא ןעסיורג ןייז

 ,ךיא להיפ ,ייז ןחָא ןטמעל רעּבָא רימ ייז ןענעז טאמג ןוא--
 | יז ףיוא ןעוועג ךיא ןיּב טכָאקוצ ,טשינ ךיא ךיא ןעק

 ,ןענינייּפ וצ ןעגינעגרעפ טיורג טָאהעג טָאהװ וװָאֿפַאילולָאּפ

 .רעפ ךיז ןעגעלפ סָאװ ,ןעורפ עלַא יד םירוסי ןאהסנא ,ןעשטומ)
 ,םתיא ןיא ןעיל

 ףעד ךיז טָאה ,רהָאי ןהעצטכַא ןערָאװעג טלַא ןיא רע זַא
 .ץגסױרַא רע טָאװה ,םהיא טע'םנגעּפ ןעמ זַמ ,טפַאֿכעג רעטעפ ;
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 ,בוטש ןופ ן'ווָאֿכַאילולָאּפ טגָאיעגֿכרודַא ןוא ןיריסַאק יד ןעּבירט
 וּבָא ,תובנג ןיא טזָאלעגנײרַא טושּפ ווָאכַאילולָאּפ ךיז טָאה

 עג ךילצריק םהיא ןעמ טָאה ,"הכאלמ יד טנָאקעג טשינ ךָאנ
 רַאֿפ ןעװעג זיא סָאד ,עמרוט ןיא טנע'בשיעגנײרַא ןוא טקַאּפ
 | ,טעטיזרעווינוא ןימ ַא םהיא

 ל"א רימ סָאװ .ןעשנעמ עניױזַא ןהעזרעד ךיא בָאה ָאד - |
 ףוא ןַאהרַאפ ןענעז עניזַא זַא ,ןעניז ן'פיוא ןעמוקעג טשינרָאג
 טָאה רעטעפ רעד רעדייא ,רעהירפ ךיא ּבָאה סָאװ ,טלעװ רעד

 ךוא ! סָאװק ףיוא ןוא טיורּב ףיוא ! טע'בנג'עג ,ןעבירטעגכרודַא ךימ
 ,טלעװ עצנַאג ַא טנעפעעג רימ רַאפ ךיז טָאה ,ןעגָאז ןעמ ןָאק ,ָאד

 ײ=9ב טעװ ןעבעל עצנַאג סָאד ןוא ןעבעל ןוא ןענע'בנג ןעק ןעמ

 ,ןעגינעגרעפ ןוא תוחמש ןופ ןהָעטש
 .ײטנַאקעּב ךס ַא טימ סױרַא ווָאֿכַאילולָאּפ זיא עמרוט ןופ

 -עד ןופ ןוא ,עיסעפָארּפ-םיבנג רעד ןופ תועידי טימ ,ןעטפַאש
 -ייטש ןעבלעזמעד-ןוא-ןייא ףיוא קעװַא ןעּבעל ןייז זיא ןָא-טלָאמ
 טצילוהעג ,זױהדנַאש ןיא קעװַא הבנג רענעגנולעגַא ךָאנ :רעג
 טגעלפ ,לעדיימ א סיּפע ןעבילרעפ ךיז טגעלפ םהיא ןיא ;ןעטרָאד
 .-קעוװא םהיא יז טגעלפ עקיּפָאק עדעי ,?רעטָאק , רהיא ןערעװ רע
 רעד םהיא טגעלפ ,דלעג םהיא רַאפ טע'בנג'עג ,ןעטעּבעג .ןעּבעג
 א ףױא ןהעג רעדיװ רע טגעלפ ,ןערעוװ.סאמג לעדיימ סָאד ךָאנ
 ןעטייוװצ ַא ןיא דלעג סָאד ךָאנרעד ןעילוהרעפ ,"הבנג רעטונג,
 | ,לעדיימ רעדנַא'נַא טימ ןעהערדרעפ ךיז ןוא זיוהדנַאש

 ומקבירט ווָאכַאילולָאּפ זַא ,ןעקרעמעּב ןעמ ףרַאדעּב ייּברעד
 ,טשיגרָאג טעמּכ

 :םורַא ץלַא ,ןערָאװעג ןעלעּפעג ןעּבעל סָאד רימ זיא .,ונ--
 .ּפָאק ן'פיוא גרָאז םוש ןייק ָאטשינ ןוא טעילוח ָגעמ ,ךילהערפ זיא
 !רוּכש טזיּב וד ןוא ןעקנירט ייז ,דַאשט ןיא יו םורַא-טסהעג וד

 -רעּביא טייצ-וצ-טייצ ןופ טגעלפ ןעבעל-דַאשט עגיזָאדסָאד

 .ךיא ןערעוו טנע'בשי'עגניײרַא טגעלפ רֶע ןוא ןערעװ ןעסירעג
 ,"הבנג ַא ןיא טכַאדרעפ , א רַאפ עמרוט

 יי ! ךרָאמ א ןעגנַאגעּב | רהיא טגעז ,וָאֿכַאילולָאּפ ,רעהירפ ןוא --
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 ,ןעזעועג סָאד ןיא טכַאנײצ ,גילעפוצ ,רָאג לָאמ = ןייא--
 ךָאנ טגָאיעג ךיז טָאה ןעמ .הבנג רענעטָארעג טשינַא תעשג
 יא שזורטס ןייא רֶעּבָא ,טרעהעגפיוא עלַא ןיוש יז ןעּבָאה ,רימ
 ףיא ,וָאר ַא ךרוד רע ,ווָאר ַא ךרוד ךיא ,ןעפַאלעגכָאנ ץלַא רימ
 טסעוװ-- ,רע טיירש--,שָאירװ, ,ןַאקרַאּפ ַא ךרוד רע ,ןאקרַאּפ ַא ךרוד
 טָא .ןרָאצמהירג ןיא ןײרַא ךיא ןיג - ,"ןעהערדסיױרַא טשינ ךיז
 וטסליװ סָאװ ָאט ,טע'בנג'עג טשינ ךָאד ּבָאה ךיא ! ערעלַאֿכ א
 םהיא ךיא ּבָאֹה .ןעשנעמ ַא ןעצעונײרַא ןומ רע ,ןײנ !ךָאג
 םהיא ןהָא--טַאהעג ךיא ּכָאה רעװלָאװער ַא ,רעטנהענ טזָאלעגוג
 .טרהעקעגמוא ךיז ךיא ּבָאה--טרהירעג טשינ טרָא ןופ ךיז ךיא במה
 ַא ןוא דנעה יד טימ ןָאהטעג ךַאמ ַא רע טָאה ,ןעסָאשעגסױא ןוא
 ֹּוַא ,גנוטייצ ןיא טנעילעג ךיא ּבָאה ךָאנרעד ..ןעּבעגעג לַאפ
 .גַאקעּבמוא'נַא ךרוד ןערָאװעג טע'גרה'רעד זיא שוורטס ַא סיּפע
 רע יװ ,טסואװרעד טשרע ךימ ךיא בָאה ָאד ,רעכערּברעפ ןעט
 רע רעֶּבָא ,םהיא ךיא טשינ ,טנָאקעג ףימ טָאה רע טשינ ,טסייה
 =רעד םהיא ךיא ּבָאה ,עמרוט ןיא ןעצעזנײרַא טלָאװעג ךימ טָאה
 !טשינרָאג ,הלועפ ַא סיּפע ןופרעד טָאהעג ךיא טלָאװ ,טע'גרה
 ךוא ,ןעטייווצ א ךָאנ םתס יז טגָאי רעגייא ! טלעוו עכילרעדנואוו א
 עדליװ יװ סקנופ .ןעטשרע םעד םתס טע'גרה'רעד רעטייווצ רעד
 | ,ףלעוו

 .-סאמנ ן'װָאכַאילולָאּפ ןיא "ןעגנעל עשיפלעו, עגיזָאדסָאד
 | ,ןערָאװעג

 ןעּבעל ןעּבױהנָא ןוא דנעזױט 28 ןעמוקעּב ףרַאד ןעמ--
 רחסמ ן'ֿכָאנ ןעקנעב ןעּבױהעגנָא ּבָאה ךיא .שגעמ ַא יװ

 ן װָאכַאילולָאּפ ,טּפַאכעג רעּבָא ךָאד ןעמ טלָאװ--
 א ףױא ,טדָאטש רעדמערפ 8 ןיא !טּפַאכעג סָאװרַאּכ--

 .-צֹל ןעמ ןָאק--רשּכּבש רשּכ ןייז לָאז ץלַא ,טרָאּפסַאּפ ןעדמערפ
 -"וט יד ןיא רימ ;דנַאלסור ןיא יוזַא ןעּבעל ןעשגעמ גינעוו ,ןעּב
 !רעסעּב סָאד ןעסייו סעמ

 ;דנעויוט 25 זיולּב סָאװרַאֿפ רעּבָא--
 {רגעזוט 25-- ןעסָאלשעּב ןיוש ךיא ּבָאה ױזַא--
 ץגידריװקרעמ ןענעז "רעכערברעפ-ןעסַאר עטכע, יד טא
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 א ,רעפיצ עשיטסאטנַאפ א פָאק ןיא ןײרַא .רעריזיטָאנּפיהנײלַא
 ,ייזָאדמעד רצטנוא ןיוש ייז ןעּבעל ,לּבור דנעזיוט 25 ,רעגייטש
 :עמוס ערענעלק א יז ןעבָאה ,זָקנּפיה ןעג

 .ױט 28 ךיז ןענדרָאנײא םוצ ןעּבָאה ףראדעּב ךיא ,ןיינ--
 / ,דנעז

 רעד רעטנוא ןיױלּב ןעטיײּברַא ןוא יײז ןעּבעל ױזַא ןוא

 רַאפ ייז ןעלעװ םהיא ּבילוצ ,זָאנּפיה ןעגיזָאדמעד ןופ גנוקריוו

 | ,ןעלעטשּבָא טשינ ךיז טלעװ רעד ןיא ךַאז ןייק
 -וט עטיורג לָאמַא ןעמהענ ,ָאכַאילולָאּפ  ,רהיא טגעלפ---

 ?ךיוא סעמ

 געלפ ךיא .ןהעג טשינ ךיא געלפ סעמוס עניילק ףיוא--

 ןעמוק לָאז סע סָאװ ,ןעפעלש םתס טשינ רעּבָא ,רלעג ןעכוז

 ,רעדנעזיוט ןעמהעגנ געלפ ךיא ,דנאה רעד וצ

 | ?ןרטּפ ייז רהיא טגעלפ טָאװ ףיוא ונ-- |
 -תרעפ ןוא טדעטש יד רעּביא ןערהָאפמוװַא געלפ ךיא--

 סע יב ,רעסעב ןעבילקעג טשינ רהיא טָאה סָאװראֿפ--

 ?רבעזױט 28 ןופ עמוס ַא טלעמַאזעגנָא ךיז טלָאװ

 -עג םוש ןייק םתס ּבָאװ ךיא .ןעועג טשינ דלודעג ןייק--

 28 ןעמהענ : ןעסָאלשעּפ ּבָאה ךיא רעּבָא ,ךַאז ןייק וצ טשינ דלוד
 ןעּבעל רעגייטש םעד ןעטייברעיא לָאמַא טימ ןוא לּבור דגעזיומ

 ,ךירטש רעשיטסירעטקַארַאפ א רעייז ןיא סָאד--טייקגידלודעגנוא

 -ערּברעפ א ןהעגעּב םייּב וליפא ,ץלַא ןיא גידלודעגנוא ןענעז יז
 .ךנַאטש רעײז טױל ,יײז ןהעגעּפ טייקגידלודעגנוא ּבילוצ ,ןעֿפ

 ןיײרַא ךָאנרעד ןעלַאפ "יז עכלעוו בילוצ ,ןרעלהעפ ןעסַאמ ,טקנוּפ

 ןיא ץישויל ריקנַאג ם'נופ ךרָאמ םעד ,ליּפשייּב טוצ ,סיײװ ךיא

 ,סעדָא
 -יוצ ,עגַאל רעגיטסניג ַא רהעז ןיא ןעוועג ןענעז םיחצור יד

 סָאװ ,סעטַאק ןענעפע וצ טסילַאיצעּפס ַא ןענופעג ךיז טָאה ןעש
 ןעועג םש-הנוק ךיז טָאה סָאװ ,םיבנג ןעשיװצ טמהירעג זיא
 דנַפלנעֿכירג ,ןעינעמור ,ייקרעט ,דנַאלסור ןיא םישעמ ענייז ךרוד

 ,םירצמ



 39 .ןיל ַא 5 8 שי 75 י ' א :

 -עג ןהָא וליפא ןענע'הנג ןעמוקעג ןענעז טייל עגיזָאדיד
 סָאד ןעמתענסױרַא ,עסַאק יד ןענעפע טנַאקעג ןעבָאה יז ,רהעו
 .רעניד יד .ןהעגקעװַא ןוא קירוצ עסַאק יד ןעטילשרעפ ,דלענ
 ריקנַאּב רעטלַא רעד רעֶּבָא ,תהא.די ייז טימ ןעועג זיא טפַאש
 .ךוּבַא טנעילעג ןוא ןעפָפלשעננײא טשינ גנַאל לָאמסָאד ןיא

 טקיטשרעד ,םחיא ףיױא ןעטרָאהעג ךיז ןעּבָאה רעדרעמ יד ןופ
 יד רליפא גידנערהירוא טשינ ,ןערָאװעג ןעפַאלטנַא ןוא, םתױ
 זראמ ן'רַאפ ןעקָארשרעד ךיז טָאװ "טטילשיצעפס} רעד :עסַאק
 ,רעטשרע רעד ןעפַאלטנַא זיא ןוא

 ףיא םָד--3 ןעטלַא םעד טע'גרח'רעד היא טָאה טָאװרַאט--
 | ,ן"עגילינָאט ףעקיטשרעד םעד טגערפעג

 -גיא טשינ ,ץלַא ןיא .טאהעג טשינ ןיוש ףלודעג ןייק--
 יז טימ טקירדעג ןוא טרעמטנעעג ןילימָאט טָאה--,ןעפָאלשענ

 ,ןעלטקש
 ןופ טנערּבעג טָאה רָאֿכַאיללַאּפ ןעװ ,טייצ רעד ןיא ןוא

 ןייא ןופ ךיז ןעפרע ועל ,ןענומעג טשינ טרָא ןייק ךיז ,טלודעגנוא
 רעדנא'נא וליפֲא ןסעועג םולח ןיא , ןוא רעטייװצ א ןיא טרָאטש
 ףֶש ןיא טייצ ירענעגיי רעד ןיא--"טפעשעג ןענייא'גַא ןוא ןעבעל
 ןטימ ןוא אװֲאקשזַארפ ססניד רעגנוי א טימ ןעמוקעגפיונוצ ךיז
 .תהמבג עטױרג ףיוא ןהעג ךיוא טגעלפ סָאװ ,טעייזאק רעגיור

 .יא ןיא ן'ַאװָאקשזָאריּפ טימ טניואװעג טָשה טָאכַאילולָאּפ
 ןוא ןערהַאפמורא טגעלפ רהעייזאק ןוא ,טדעטש-םורד יד ןופ רעג
 .עבטמ עטכערש ץעגרע ןעכַאמ טשינ ןָאק ןעמ רע ,ןעקוקטי
 .ול ןומ ,ן'װעייזַאק ןופ שעפעד א וָטכַאילולַאּפ טמוקעב ןוא
 : רעסנאמ

 ןאק ןעמ .רחוס א ןַאהרַאפ .ןערהָאפוע  עדייפ טמוק,--
 ,"טפטשעג א ןענטפט

 ףענעגייא רעד טע'גרה'עגקעווַא טָאה סעשטיװָאמיצרא יד
 דָארג סיּפע טָטה שטשיװָאמיצרַא רעגעברָאטשרעּפ רעד טָאװ ,קנַחש
 ,ןעגירששגסיוא גנולצולפ

 ןטנעװ טסװומשעג קרָאטש טָאה קסנאגול ןיא םלוע רעד

 שטיװָאמיצרַא זַא ,טסעומשעג סָאה ןעמ .עסמק רעטפיוקעג רעד
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 ,השורי עגיטלַאװעג 8 ןעמוקעּב טָאװ
 .ק עלַא !ןעפױק סעסַאק רע ףרַאדעּב סָאװ וצ ,טשינַא--

 .עסַאק 8 ,ןענירעד ןעטימ ןיא רָאג רע ןוא סעסָאק ןהָא סיוא-ןעמ
 רעד ןופ עמוס יד טמיטשעב יונעג ךיוא טָאה קסנַאגול

 ,לבור דנעזױט 70 :השורי

 סָאװ ,ן'העייזַאק וצ ןעגנַאגרעד ןענעז ןעגנַאלק עגיזָאדיד
 ָאד סיּפֶע ןיא יצ, :ןָאװט קעמש ַא קסנַאגול ןיא ןעמוקעג זיא
 ,ן'װָאֿכַאילולַאּפ טרישעּפעד ףֹּכיּת טָאה רע ןוא 77 ןטהרַאֿפ

 ,ןעכערּברעפ ן'רַאפ גיטסניג ןעוועג זיא ץלַא
 -ענֹּבָא טייצ רעד וצ טָארקַא ןעּבָאה סעשטיװָאמיצרַא יד

 סע ןיא טדַאטש רעניילק רעד ןיא ןוא ,לעדיימטסניד סָאד טגָאז
 טָאה ווָאֿכַאילולָאפ ,םיבנג ענעמוקעג יד ןערָאװעג טנַאקעּב ךלַאב
 .ןעמונעגוצ יז ןעגָאה ענעי ,ן'ַאװָאקשזַאריּפ טקישעגוצ יז

 ףעייפ ןיא ןהעג וצ טײרג ןעװעג זיא ַאװָאקשזַאריּפ ןוא--
 .רימ רַאֿפ רעסַאװ ןיא ןוא

 ןוא סעשטיװָאמיצרַא יד ייּב טנידעג ַאװָאקשזַאריּפ סָאה
 יו ,טדָאטש ןיא טגיואועג ןעּבָאה ן װעיײזַאק טימ ווָאכַאילולָאפ
 ,טפעשעג ַא סיפע ןענעפע ןעליװ סָאװ ,םירחוס ענעמוקעג ייווצ

 הנוּכ רעטמיטשעּב-סוארָאּפ ַא טימ החיצר ַא ןעװעג סע זיא
 -גוא ךיז טָאה סָאװ ,טקַא-ּבױר ַא--טפָא טהישעג סָאד יוו--רַעדָא
 ?דרָאמ ַא טימ טגידנערעפ דייהרעטכירעג

 ױלַאּב ּבָאה ךיא .ןעגיל ןייק ןעגָאז טשינ ףראדעּב ןעמ--
 :ןעמוקסיוא טשינ ָאד ןעמ טעװ ?ןעכערּברעפ, ַא ןהָא זַא ,ןהעועג
 רשפא , :טגָאזעג רעטפע טָאה ועיײזַאק ,ּבוטש ןיא ןעשנעמ ליפוצ
 ךיא רעּבָא '!ןייז טשינרָאג טעוװ'ס !ןערהָאפקעװַא רימ ןעלָאז
 70 ןעקַאּפ ןענַאק ךָאנ וטסעװ ןעװא :טרַאפשעגנייא ךימ בגָאה
 "?לּבור דנעזיוט

 -טפ וצ דייהרעליטש -ןעפיול רעטפע טגעלפ ַאװָאקשזָאריּפ
 ; ן'וװָאֿכַאילול

 ,עסַאק רעד וצ טהעג רע זַא ,דלעג טלהעצ ןירַאּב רעד--

 ,ןיהַא טקורעגנײרַא לָאמַא ךימ ךיא ּבָאה ,ריהט יד רע טרַאּפשרעּפ
 ַא רע טָאה ,ןעמהענ טפרַאדעּב סיּפע טרָאד טלָאװ ךיא יװ יזזַא
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 "! ןענַאד ןופ סיײרַא !םורַא ָאד ךיז וטסהערד סָאװ, : ןָאװטעג םורּב
 שזורטס רעד ןוא ןיכעק יד .דלעג ךסַא ןעּבָאה.ייז זַא ,גיטנעק
 .רחיא ייּב גידנעטש ןעגיל ןעלסילש יד ,ךס ַא זַא ,ךיוא ןעגָאז

 ןעשיק ן'רעטנוא רעדינַא יז יז טגעל ,ןעפָאלש יז טהעג
 טשינ סטוג ןייק .ַאװָאקשוָאריּפ טָאה םיּתבה-ילעב יד ףיוא

 | ,טדערעג
 טָאג לָאז ןירַאב רעד רעּבָא .עטוגַא זיא עט'צירפ יד--

 טלעדיז ןוא ;תולוק רע טכַאמ ,יזַא טשינ סיּפע ןזיא .ןעטיהסיוא
 רע רעּבָא ,ךיז ערַאטס ןוא םורַא ךיא ףױל גָאט ןעצנַאג ַא .ךיז
 ַא ןהָא רעטרעװ ע'סואמ טימ ךיז טלעדיז ןוא ןעדלַאװג טֿכַאמ
 | ,הּבס םוש

 !תוישעמ עגיזָאדיד ןופ ןעכָאקפיוא ךימ טגעלפ טולּב סָאד-|
 -יועג טשינ לָאמנייק ךימ ּבָאה ךיא--.ווָאכַאילולָאּפ טלהעצרעד--
 ..רעטרעװ ענױזַא טימ טלעד

 טשינ עמרוש ןיא רענייק תמאּכ טָאה ן'וװָאכַאילולָאּפ ןופ
 ,טרָאװ-לעדיז סואמ ַא טרעהעג

 !ךיז ןעלדיז סָאװ ,ןעשנעמ יד טנייפ ּבָאה ךיא--
 עשיפיט עגיזָאדיד ייּב טקרעמעּב לָאמלײט סע ּבָאה ךיא

 טקע ,הדימ עטוג ַא סיּפע ייז ןופ ץימע טציזעב. רעכערברעפ ?עטכעג
 לָאז טלעװ עצנַאג יד זַא ,יײז ןרעדַאפ טלָאמעד .טלעװ יד ךיז
 ,הלילח ,יז טָאה רעמָאט ןוא ,הדימ עגיָאדיד ןעצױעב ךיוא
 .ביגרעפנוא ,ךילקערש ַא יװ ,סױא ייז סע טהעז ,טשינ רעצימע
 יָנשנעמ ַא רַאפ סָאד ןיא סָאװ :ןעֿכערּברעפ ךיל

 טײּברַא ,טניד לעדיימ ַא ?ןעשנעמ רע טלעדיז סָאװרַאפ--

 ,יד ןופ רענעלק ןיא יז סָאװ ,ראפרעד .יז טלעדז רע ןוא
 ;טשינ וטסלַאה ןעשנעמ רַאפ ןעשנעמ !יז וטסלעדיז

 זיא סָאװ ,טגערפעגסױא ןעמעלַא ייּב טָאה ווָאֿכַאילולָאּפ
 טימ ,םינּפא ,טָאה ןֹוא שטיװָאמיצרַא רעד שנעמ ַא רַאפ סָאד
 ,שנעמ רעּבָארג ַא זיא סָאד זַא ,טרעהעג החמש

 ,ן'שטיװָאמיצרַא ןעגעג טעצעהעגפיוא ךיז רע טָאה גולפ ןיא
 -סטוג רענעגייא ןייז רַאפ ןעקָארשעג רשפא ךיז טָאה ווָאכַאילולָאּט
 טָאה רעטנעפָאװעּב ַא .לַאפ ַאזא ןעוועג ןיוש זיא םהיא טימ ,טייק



 יש ט יה עש ט ראד ,װ פוס
: 

8 

 -יאו רעדמערפ ַא ןיא ןעסירעגנײרַא טֿכַאניּב לָאמנײא ךיז דע
 .עילימאפ עצנַאג יד ןעטֿפעשוצסױא הנוּכ רעד טימ גנונ

 סיפע ךימ ּבָאה ךיא ,ןָאהטעג גנַאּב רימ טָאה סע רעּכָא--
 -גוא ךיא לָאז סָאװ וצ .ןעבעל דמערפ ַא ןערעטשוצוצ ןעקָארשעג
 ןענע'גרה'רעד ןעשנעמ עגידלוש

 -רַא ףױא "אטח, ַא סיפע ןעניפעגסיוא טפרַאדעּב רע טָאה
 ,םהיא ןעּבָאה טנייפ ,ן'שטיוװָאמיצ

 -רַא זַא ,ןעגָאז ןעטלָאװ עלַא ןוא ַאװָאקשזָאריּפ זַא ןוא ,ונ--
 ? טע'גרה'רעד םהיא וטסלָאװ ,שנעמ רעטוג ַא זיא שטיווַאמיצ

 ףדנַאה יד זַא ,ףילגעמ ןוא ,,,רשפא ,,,טשינ סייוו ךיא--

 ...ןעּביוהעגפיוא טשינרָאג ךיז טלָאװ
 ,רעּבָארג א שנעמ ַא ןעװעג זיא שטיװָאמיצרַא ,טוג ,וג--

 -רַאפ ָאט .,.עטוג ןעוועג ךָאד ןענעז ןעשנעמ עגירעביא יד רעּבָא
 | ;יײז סָאװ

 ..,ןרָאצמירג ןיא ןיײרַא-טלַאפ ןעמ זַא ...ךָאנרעד ןיוש ייז--
 ןופ רעּבָא ...עגירעביא יד ךיוא ןעמ ףרַאדעּב ,טע'גרה'רעד םענייא
 .ןעּבױהנַא טפרַאדעּב ןעמ טָאה םהיא

 -עגמורַא ָאֿכַאיללַאּפ טָאה ,דנעװָא ןיא ,דרָאמ םעד ברע
 .זױה סעשטיװָאמיצרַא ייּברַאפ טעקנַאלּב

 :טלַאפש-ןעדָאל ַא ןיא ןָאהט קוק ַא טלָאװעג בָאה ךיא--

 ,םירדה יד ןופ ןַאלּפ םעד ןהעז ןײלַא
 ןייז ןופ סױרַא שטיװָאמיצרַא זיא טייצ רענעגייא רעד ןיא

 ,לעריהטּפיוה
 ,ןעטלַאהעּב ךימ ךיא .םָאה--

 ,טֿבײלשעגכרוד טָאה שנעמ א יו ,רעטסניפרעדניא ןהעזרעד
 :ןָאװטעג יירשעג ַא שטיװָאמיצרַא טָאה

 ?םורַא ָאד ךיז ןעהערד סעקילושז ַא רַאפ סָאװ--
 ,טרָאװלעדיז סואמ ַא ןעפרָאװעגסיױרַא ןוא
 ךיז טניפעג טונימ רעגיזָאדרעד ןיא זַא ,טנעכערעג רע טָאה

 -קַאװ רעד טָא זַא ןוא רעדרעמ ןייז םהיא ןופ טירט ייווצ ַא ייב
 רע --לעדנעּפָארט ןײא ןעּבַאה רָאנ ףרַאדעּב רעדרעמ רעגידנעל

 !ןעסילשעב ןעצנַאגניא ןענָאק ךיז לָאז
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 ףעד רעביא טננַאלרעד רהימ טלָאװ רע װ .,סגייאצלַא--
 =יורט ןעּביױהעגנָא ןליפא טָאה ימ--.,וָאֿכַאילולַאֿפ טגָאנ--! עדרָאמ
 ףצ ןוא טהעג סע רעװ ,טשינ ךָאד סײװ רע .טלעק ןופ ןעלס
 ןוא ,ןעגידיילעּב ליװ .ךיז רע סלעדיז ןיוש ןוא--טהעג ןעמ סָאװ

 ,אנוש ןעגיטולב א יװ ,ןעמוקעב טניײפ םתיא ךיא בָאה ָאד יקַאט
 גנוריפשסיוא ןייז ןופ טרהעקעגמוא ךיז טָאה ווָאֿכַאילולָאּפ

 ן'שטיװָאמיצרא ןענע'גרה רעד וצ סולשעב ןעטסעפ םעד טימ

 / ףעגרָאמ ןופ רעטעפש טשינ ןוא

 ןאהט וצ טכײל ןעװעג ןוש רימ סע ויא טציא--

 טימ שזורטס םעד טנעקעב רעזירפ ךָאג טָאה אוטקשזעריּפ

 ,ן'װעייזַאק ןוא ן'וָאכַאילולָאֿפ
 טרעװ ָאד וא ,טנעכערעג ץלַא ךָאנ טָאה סָאװ ,וועייואק

 ליװ יצ--"ץעג ַא ןעפרָאװרעפ, טָאה ,הבנג ַא ןהלפ טיירגעגוצ

 .ןערָאװעג-הצורמ יא רענעי ,ןעפלעהוצ רשפא שזורטס רעד
 --!שזורטס ןעגיוטרמעד ןופ טלעקעעג גידנעטש טָאה רימ--

 םהיא רעבא ,ןעשנעמ עדמערפ ןענעז רימ ,וג--.,וָאכַאילולַאּפ טגָאז
 -ַאּפַאק זיא ךוא ןעשנעמ יי טניד ,ץלַא ןיא ןָא ךיז ןעמ טױרט

 סיפע רָאג םהיא גָאז :ליװ ןעמ טָאװ ,ייז ןענעג ןָאהט וצ לעב

 !קלָאפ ַא לָאמ ןייא ןיוש ןיא סד ,ןצ

 -עג ךיוא ךָאד טָאה ַאװָאקשזָאריּפ ? אװָאקשזַאריּפ ןוא - ,ונ--

 ןטױרטעג ףךױא רתיא ןעבָאה סעשטיװַָאמיצרַא יד ןוא טניד

 ףימ ,טלעקעעג ךיוא ן'ָאװָאקשזאריּפ ןופ יקֲאט רימ טָאה--

 ,עּביל ןופ ןעגנַאגעג ןליפא זיא יז ,.טלעקעעג ןעמעלַא ןופ טָאה
 טסיג ?שנעמ 4 רַאפ סָאד ויא סָאװ ,סואמ ךיוא ןיא סָאד רעּבָא

 ,טסליװ וד ןעמעװ ףױא ןעפרַאװ ךיז רע טעװ ,טעלג ַא םהיא
 ,דגוה ַא רָאנ ,שגעמ ןייק טשיג ןיוש זיא סָאד

 סעשטיװָאמיצרַא זיא החיצר רעד ןופ דנעװא םעד ןיא

 ןיא ?םירחוס ענעמוקעג, יד וצ ןערָאװעג ןעדאלעגנייא שזורטס
 שווררטס רעד .הבגג רעד ןעגעװ טסעומשעג טָאה ןעמ .טסעג

 -עג ךיז ןוא ןעטייװצ ן'כָאנ זָאלג ןייא ןעפנָארּב טקַאהעג טָאה,

 ףעג םהיא ןעּבָקה יײז ."םהיא ןָא ךױ טדנעװ ץלַא זַא ,טמהיר
 ,טיוט ויּב ,תושלח זיּב ןע'רֹוּכש'נָא טלָאװ
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 ,םהיא ןופ טלעקעעג ליפוצ ןוש רימ טָאה סע רעבָט-
 "ָאכ, .ךַארּפשסױא עטכעלש ַא טָאװעג ,ןעװעג רע זיא לֶאֿכָאכ ַא
 ,ץנטומ ןעגױא יד ,סָאלּב םינס סָאד ,רעמחירעב ַא ."ָאֿכ, ןוא
 יד טסייר ןוא טסיג ןוא ןעפנַארּב טסיג .םהיא טגיר םיילש רעד
 טלעקעעג ךילקערש רימ טָאה סע .דנעה עגיצומש טימ טשירואוו

 ,םהיא ןופ
 סָאװ ,"ןעשנעמ וצ לעקע, טענעי ןעלעטשוצרָאפ ךיז רעװש

 סָאד ןעקוק ייז יװ ןוא .רעֿכערּברעפ עטכע עגיזָאדיד ןעויּפש סע
 ןעמ ףרַאדעּב גינעװ יװ ןוא ,ןעשנעמ ןופ הלוע רעדעי ףיוא ךָאנ
 ,לעקע ייז ןיא ןעפורסױרַא לָאז שנעמ ַא זַא ,ןעּבָאה סָאד

 :טהיא ףױא ךיא קוק .רימ ןעגעקטנַא יװַא רע טציז--
 ! ןעפרָאװרעּפ ױזַא רע טָאה ּפָאק םעד !טציז שידגע ןימ א סיפע
 ןופ טושּפ !ולַאה ן'רַאפ--ּפָאצ .ןעטלַאהעגסױא טשינ ךיא בָאה
 ,טקיטשרעד לעקע

 רָאֹּפ א ןָאהטעג לעּפַאצ, ַא רָאנ ךיז טָאד שזורטס רעד
 ןעירשעגסיוא וליּפא טָאה ןוא ןעגנורפשעגפיוא זיא וועייזַאק ,?לָאמ
 | ,טקַא ןעֿכילצעלּפ ןימ אזַא ןופ

 םהיא טָאה--! ןעגידנע ןעמ ףרַאדעּב ,ןעּבױהעגנָא ןעמ טָאה--
 יב ,טגָאזעג ווָאכַאילולָאּפ

 ,ןירַא להַאטש ןיא שזורטס םעד טּפעלשעגניירַא ייז ןעבָאה
 ,ןוועיײזַאק ןוא ךיז רַאפ--ןעפנָארב ןעסָאגעגנָא טָאה װָאכַאילולָאּפ-

 טקעמשעג טָאה'ס ,טנָקקעג טשינ רעּבָא ,ןעקנירט טבורּפעג--
 ,דירק יװ ,סײװ זיא װעײזַאק רענדיּב רעד רעּבָא .שזורטס טימ
 -עגסיוא ,זָאלג ןיא ןהייצ ענייז ןעּפַאלק !קנירט :םהיא ךיא גָאז
 ןײלַא ןוא קַאה ַא םהיא ןעבעגעג ,םוק, :ךיא גָאז ,ןעקנורט
 | ,ןעמונעג ךיוא

 ,זױה סעשטיווָאמיצרא וצ ןעגנַאגעגוצ יז ןענעז גידנעגייווש
 .ַאװָאקשזָאריּפ ייז ףיוא טרַאװעג טָאה לעריהטפיוה םייּב

 יצ ,טשיג סיײװ ךיא רעּבָא .טגעלעג ןיוש ךיז ןעּבָאה ייז--

 | ,ןיוש ןעפָאלש יז
 ןוא טרעהעגוצ ךיז ,בוטש ןיא ןײרַא לָאמַאֿפָאנ זיא יי

 : ןעגנַאגעגסױרַא;
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 | טהטג--=
 ןהָאצ א ןָא ןהָאְצט א טּפַאלק ההיא יװ ,רעה ךיא ןוא--

 -ץכוצ רתיא טלָאװעג ,ןָאהטעג שוק ַא ,ןעמונעגמורַא יז ךיא בָא
 .ױרש ,"עלערַאנ ,ךיא גָאז ,טשיג ךיז קערש, ,שזָארוק רהעמ ןעפ
 יז טָאה ולַאה םעד רעּבָא ,בײל ןעצנַאג ן'פױא ךיז זו טלעס
 זיא--,יז טגָאז--ריד טימ, ,ןעגנַאװצ טימ יװ טּפַאכעגמורַא  רימ
 טשינ טרָאװ ןייק ןעּבָאה רימ ,"ךילקערש טשינ ךַאז ןייק רימ
 ,ןענַאטשרַעֿפ עלַא רימ ןעּבָאה ךָאד ןוא ,םעד ןעגעװ טדערעג
 ,ןעטכעשסיא ןעמעלַא ָאד ןעהעג רימ זַא

 -ַאק םהיא רעטניה .סיוארָאפ ןעגנַאגעג זיא ווָאכַאילולָאמ
 ,ַאװָאקשוָאריּפ--ן'וועייזַאק ךָאנ .וועייז

 .ץרַאה סָאד טּפַאלק ן'װעיײזַאק יװ ,טרעהעג טָאה ןעמ--
 .רעפ :טלַאק ןיא סיפ יד ןיא רעּבָא ,םירֲאװ זיא רָאדירָאק ןיא
 ןיא יװ שממ ןערעװ סיפ "ד ,ףיהט יד ןעכַאמרעפ וצ ןעסעג

 שטיװָאמיצרַא ןרעה ענעּברָאטשרעּפ יד ןופ גנוניואו יד ,רָאג ןוא
 ..ןַאלּפ ָזַא טָאה

 "טנעגרָאטשרעֿפ, :טגָאזעג יװַא יקַאט טָאה װָאכַאילולָאּפ
 רעד ןופ ןַאלּפ םעד ריּפַאּפַא ףױא טנעכיײצעגנָא רימ טָאה ןוא
 יװ ,םעד טױל ץלעקניװ סעדעי טסואועג טָאה רע :גנונױאו

 ,ןעלהעצרעד םהיא טגעלפ ַאװָאקשזָאריּפ
 סָאװ ,לרעמיצ ןיילק ַא ןיא ןײרַא ייז ןענעז רָאדירָאק ןופ

 סטכער .ּבייוװ ןוא ןַאמ ןופ ןרעמיצפַאלש יד טליײטעגרעדנַאנופ טָאה
 ןעפָאלשעג טָאה סקגיל ,רעמיצנ אלע טעשטיװָאמיצרַא ןעוועג ןיא
 ןהװ ן'טימ גייוו ןייז

 ץטימ טּפָאלש שטיװָאמיצרַא זַא ,טסואוועג טָאה ןוָאֿכַאילולַאט
 ,רעטסנעפ םוצ פא קו

 8 טצנַאט ּפָשִק ןיא ןוא .טשינרָאג טהעז ןעמ .רעטטגיפ--
 יד סופ ן'טימ טּפַאטעגנָא ,"סיּפע ןערילרעפ טשינ רָאנ/ :הבשחמ-
 ,.,ןעטסָאמרעפ ךיז ,טעצ

 -יצרַא .ןעשיק ןיא ןעטָארטעג טָאה פאלק רעטשרע רעד
 - ,,,"סָאװ, רעדָא "רעוו ,--טגָאזעג ,טמאכעגמיוא ךיז סָטה שטיװָאמ;
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 ַא קַאה ן'טימ טגנַאלרעד לוק ן'פיוא טָאה װָאכַאילולַאּפ

 ,לָאמ טייווצ
 טקַאהוצ טלָאװ ךיא יװ טקנוּפ ,ןָאהטעג קַאנק ַא טָאה סע-- |

 | .ץלָע ;ה לעטייש ַא
 -עג ,ג8לק םוׂש ןייק ,טלעטשעגוצ ךיז טָאה ףָאֿפַאילולָאּפ

 ,טגידנע
 .טרעהעגוצ ךיז ,רעמיצ ןעטסלעטימ ם'ניא ןעגנַאגעגסױרַא--

 ןעמ ,ליטש ןיא רעמיצפָאלש ןיא שטיװָאמיצרַא טַאדָאמ רעד ייּב

 יז ַא ײװ ,סיּפע טפַאלק רימ םורַא יװ רָאנ רעה ךיא ,טּפָאלש

 ךיא עשטּפעש--ָאד העטש, .ץרַאה ט'װעייזַאק טּפַאלק סָאד ,רעג

 --דגַאה טַאװָאקשזַאריּפ רעטסניפרעד ןיא טּפַאטעגנָא  ,"טיה--םהיא

 ,ךיק ןיא ןיײרַא ,"ןירַא ךיק ןיא ךימ רהיפ, .דנַאה עטלַאקַא

 ּירעטסנעפ ןיא טגָאלש הנבל יד .גָאטײּב יװ ,גיטכיל ןיא טרָאד

 ,טעּב ַא :ךיא העז .טקוקעגמורַא ךיז ּבָאה ךיא .ןענעייל ןָאק ןעמ

 םינּפ ןטימ טגיל יז ,ּפָאק רעצרַאװש סגיכעק רעד ןעשיק ן'פיוא

 סיפע רעּבָא--קַאה יד ןעגיוהעגפיוא ,יוזַא טעּפָארֿפ ןוא דנַאװ םוצ
 טקנוּפ ןוא ,ךיא טֿכַארט *!סָאװרַאפ, ,ןעלַאפעּב רימ זיא תונמחרַא

 ןוא-ּפַאלק ַא .טוָאלעגּבָארַא דנַאה ןיימ טלָאװ רערעדנַאנַא יװ

 .תָעז .,גיטכיל ױזַא זיא הנבל יד ןוא .ןעּפָארכ ןייק רתעמ (טשיג
 .ףעסיורג ,רעטיורג ַא טיירּפשוצ ךיז טָאה ןעשיק ן'רעּביא יו א

 יא קעװַא ןוא טרהעקעגמוא ךימ ךיא ּבָאה ייקעלפ רע"

 ,םוטש

 -רַא ןעטגיטולברעפ םעד ןעפרָאװעגּבָארַא טָאה וָאָֿאילולָאפ

 טֿביל ַא ןעדנוצעגנָא ,דנעה יד םהיא טימ ךיז טשיוועגסיוא ,קַאימ

 ירעמיצ ןיא שטיװָאמיצרַא יורפ רעד וצ ןײרַא קַאה רעד ןהָא ןוא

 רעד .עסָאק יד ןענעפע לָאז יז ,טפרַאדעּב טָאה ןעמ--

 .טערקעס ַא טימ ןעוועג זיא סָאלש

 -ַאילולָאּפ יװ ,שטיװָאמיצרַא םַאדַאמ רעדָא שטיװָאמיצרַא יורפ

 "פי דלַאּב טּפַאֿכעגפױא ךיז טָאה ,טייצ עצנַאג יד יז טפור חאֿכ

 : ,רעמיצ ןיא ןײרַא זיא רע

 :=ָאװעג) ָאַֿאלולָאפ .ףהיא טָאה--,טשינ טיירש ,םַאדַאמ--

 ,טנער
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 ,טגערפעג יז טָאה--?וטזיּב סָאד ,,ןָאימעט --
 ,ןָאמעס טשינ ןיב ךיא ,ןיינ--
 !רהיא טליװ סָאװ ?רהיא טנעז רעו--

 ףימ .ךייא ןעגיתורגואעב רימ סָאװ ,טגיולושטנע ,םַאדַאמ--
 ןעגעמרעפ רעייא ךָאנ ןעמיקעג ןענעו

 טגערפעג ךיא בטת--'! טגידלושטנע, :טנַאזעג וזַא יקַאט--

 ,ן'ווָאכַאילולַאּפ
 ּבָאה ךיא ,טרעדָאּפ טייקפילמעה יד ,טגָאזעג יֹזַא יקַאט--

 ןיג ןײלַא ךיא ןוא רימ טימ ךילפעה ןהעגעב ךיז לָאז ןעמ ,ב"ל
 טָאה שטיװָאמיצרַא יורפ יד ,ךילפעה ןעמעלַא טימ גידנעטש ךיוא
 ןעמעװ וצ ,רהיא טסײװ, :ןעשיק םעד ףױא ןעכיוהעגפיוא ךיז
 ָאד "?ןַאמ ןיימ ןיא רעװ ,רהיא טסײיװ ?)ןעמוקעג טגעז רהיא
 .יימש ַא בָאה ןוא ןעטלַאהגייא טגָאקעג טשיג ןױש ךימ ךיא בָאה

 ,"ךיילג טל ןענעז זנוא רַאפ--,ךיא גָאז--,םַאדַאמ,/ .ןָאװטעג לֵנ

 --,ןיא גָאז--,טַאדַאמ, ,יז טגערפ--"? ןאמ ןיימ זיא ואוו רעב;
 רעיא ,ןרעמיק וצ סָאװ טשינ ךיז ףתיא טָאה ןַאמ רעיא ןענעװ
 סָאד טפַאטשרעפ םהיא ןעבָאה רימ ןוא רענעדנוצעג ַא טגיל ןַאמ
 "ףימ ןעטַאר ענעגיא סָאד ,ןעיירש טשינ ןױש טעװ רע ,ליוכ
 םהיא טָאה רתיא, ' ןעדניב ףךױא ףייא רימ ןעלעװ ,טשינא ,ךייא

 ימ---,ךיא רעמטנע---,טע'גרה'רעד טשיג, ,יז טגָאז 7? סע'גרה'רעד
 רעיא רָאנ ןעפרפדעב רימ ,ןטבעל רעייא ןעּבָאה טשינ ןעפראדעב
 ףהענקעװא ןוא ןעפרַאדעּב רהימ סָאװ ,ןעמהעג ןעלעװ ר"מ ,דלעג
 ,ז  סרעטיצ ,? שי טשיג ךיא ףימ ןעלעװ סטֿכעלש םוש ןייק
 -עג ּבָאֹה ךיא תמחמ ,ךיז טגיהורעב ןוא ןָא ךימ יז טקוק ךָאד
 ךי טָאה יז .גיצרַאהנעפָא רהיא ףױא טקויקעג ןוא טלעכיימש
 יז טגערפ--?רעד ןיא רעוו, .ןוועייזאק ראפ ןעקַארשעג רהעמ
 רהיא טלָאז םהיא רַאפ ןוא ,רכח ַא רעניימ--,ךיא גָאז--,זיא סד,
 םּוש ןייק ךױא ךייא טעװ רע ןוא ןעקערש טשינ ךױא ךיז
 סָאד, .טגיהורעּב עט'עירפ יד ךיז טָאה ,"ןָאהט טשינ סטכעלש
 *) רעװא טֿכַארּבעג ןָאימעס שזורטס רעד--,יז טגערפ--,ךייא טָאה
 --,'1 טגָאז--,ןייג; ,ךיא גָאז--"גידלוש טשיגרָאג ָאד זיא ןָעימעס,

 ףימ זיא .ןעצנוק סנָאיטעס ןענעז סָאד ,סייװ ךיא :טשינ טגייל
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 עצוק7 סעמעװ--ךיא גטז--,נ, .ךַאז יד שימַלק שזַא ןערָאװעג

 רעֶּבָא .סנייאצלַא טציא ךייא ןיוש ןיא ,ןייז טשינ ןעלָאז סָאד

 -עפע טהעג ןוא ןעלסילש יד טמהענ ,ףיוא-טהעטש ,טוג ױזַא טנעז |

 ,ןהעג ךיא לעװ--,יז טגָאז--,ןיהואו, ,"עטַאק ענרעזיא יד ןעג
 דמלה סָאד זַא ,טקרעמעב יז טָאה ָאד יקַאט ןוא ??עטעקַאנא

 טקעדרעפ ךיז יז טָאה ,ןעלַאפעגּבָארַא ןעלטקַא יד ןופ רהיא זיא

 עגיחור אזַא ,ענעש ַאזַא יז זיא ןעוועג ןוא .ערדלָאק רעד טימ

 ביג ,"עלעטפָאק סָאד--,יז טגָאז--,רימ טיג, ,עגעהעזעגנ'נא ןוא

 -יפשרעפ ךיז ,ןָאהטעגנָא סע יז טָאה ,עלעטּפָאק סָאד רהיא ךיא
 טשינ זיא יז .רעהַא עסַאק יד--,יז טגָאז-.,רימ טגנערפ, ,טעיל
 -נויַא יױזַא ,דניק סָאד טּפַאכעגפױא ךיז טָאה ָאד ",ערעװש ןייק
 -עּב ןיא ןעגנורפשעגפיױא ,ןיינ רעדָא טֿכַא רהָאי ַא ןופ עלקג
 :םהיא וצ יז ןוא "!יײז ןענעז רעװ--,רע טגערפ--,עמַאמ, .ל;ט
 ןעקעופױא טסעװ ,טשינ ךיז קערש ןוא--,יז טגָאז-- ,טשינ יירש ,

 ּבָאה ךיא ."טכירעג ןופ ןעשנעמ ןעמוקעג ןענעז סָאד ,ןעטַאט םעד
 קעװַא ךיא ןיּב ןילַא ןוא ןעטיה ןוא ןהעטש ן'וועייזַאק ןעטייהעג

 --"!טנעפש, ,טלעטשעגקעװַא טעּב רהיא ןעּבענ ,עסַאק יד ןעגנערּב
 ַאזַא-טנעפעעג ,טעב ןיא טצעזעגרעדינַא ךיז יז טָאה ,ךיא גָאז

 ףיוא גידנעקוק ,עלעגנוי סָאד ןוא ,רימ טימ ץלַא טסעומש ,,עגיהוד

 ךיא--,רע טגָאז--! עמַאמ, .טגיהורעּב רָאג ךיוא ךיז טָאה ,רהיא

 גָאז ,/!בינ, ."עלעפע'נַא--,יז טגָאז--,םהיא טיג, ,"טלעפע'נַא ליװ

 ןענַאטשעג זיא לעקניװ ןיא ,שיט ץפיוא ,ָאד ,ן'װעייזַאק וצ ךיא
 לענע ןעביז.סקעז ַא-לעפע טימ ןוא דַאלעמרַאפט טימ רעלעטָא

 ךיא ּבָאה .רעלעט םעד טגנַאלרעד װעײזַאק רימ טָאה ,ןעוועג

 *: טסע, :עלעגני םעד טגנַאלרעד ןּוא לעּפע'נַא ןעפילקעגסיוא
 .עג טָאה שטיװ;מיצרַא סַאדַאמ .ןעבעגעג םהיא דַאלעמרַאמ ןוא
 ."ןעגעמרעפ ץנַאג רעזנוא זיא--,יז טגָאז--,טָא; .עסַאק יד טנעפע
 .ניװ ןיא ןוא דלעג לּבור דנעזיוט ןעּבלַאהטרעדנָא--עפַאק ןיא ןוא

 ענָאיזַאק זיא - ,יז טגָאז--,סָאד, .לּבור טרעדנוהיירד ַא ןעגיל לעק

 -ױא ,ךעלעגגיר :גנורהיצ-ןעמַאד ךיוא ךָאנ טגיל סע ."דלעג

 .טקוק "!דנעזיוטגיצעגיז יד--,ךיא גערפ-- ,ןענעז ואוו ןוא , ,ךעלגניר
 -8װ '!?השורי יד ןוא "!דנעזיױטגיצעביז ערעסָאװ, :ןָא ךימ
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 טדָאטש ןיא , ,טפַאכרעפ שזַא ךימ טָאה םעטָא רעד "? השורי רעס
 רעגיזָאדרעד ןיא טּבױלג רהיא--יז טגָאז--ְךַא, ,ךָאד ןעמ טדער
 בָאז--,טָאדַאמ , .ןעגגורּפשעג ךיא ןיב טוה רעד ןופ *? טײקשירַאנ
 טעו רהיא ?דלעג סָאד ןיא ואװ .תמא םעד סגָאז "ףעסעב--- ,ךיא
 רהעמ ָאטשיג--יז טגָאז-,ךימ טע'גרה שטָאֿכ, "!ןעכַאמ רעגרע
 ,טרעמָאױצ טשינ רָעיִש ןײלַא ךימ ךיא ּבָאה ָאד ,ףלעג ןייק
 טגָאז יז זַא ,ךָאד העז ךיא רעּבָא .טלעדניוושעג סָאה ּפָאק רעד
 לָאז סָאװ וצ ָאט ,עסַאק ענרעזײא'נַא ָאד זיא סע זַא ,תמא םעד
 גָאז-"!טיג, !דלעג סָאד ןעטלַאװעּב שרעדנַא ץעגרע ךָאנ ןעמ
 .רעד ,דלעג סָאד סיורַא-טמהענ : עגיהור ַאזַא זיא יז ןוא ,ךיא
 .ןעמהעג וצ טשינ ךייא ךיא טַאר--,יז טגָאז--,ןעכַאז יד; ,טננַאל
 גָאז-,ץלַא; ."ןעלַאפנײרַא רָאנ רהיא טעװ ןעכַאז עגיזָאדיד טימ
 ,ןרעלקרעד ןעמונעג וליפא יז טָאה ,"טשינ ךיז טקערש ,טיג--.,ךיא
 רהיא סע טָאה ןַאמ רעד ןעװ ןוא ךאז עדעי טסָאק סע ליפיװ
 טלַאּפש רימ ,טייקגיהור רתיא ןופ טפַאגעג ּבָאה ךיא .טקנעשעג
 יד ןיא קעװַא רעדיװ ךיא ןיּב .גיהור זיא יז ןוא-ּפָאק רעד ךד
 ,ךיא טכַארט--.,ןייג, .ןעטייווצ א ,שיט ןייא ןעכָארּבעגפױא ,ןרעמיצ
 .ףהעגקעװַא ןעמ ףרַאדעב טציא !דלעג ןייז ךָאנ ָאד ןָאק ואט--
 ןוא עקטרוק רעד רעטנוא ןעטלַאװעב ,קַאה יד ןעמונעג ךיא בה
 ליפא טלעכיימש יז ןוא ,רעמיצפָאלש ןיא ןיײרַא לָאמַארעדיװ
 זיא רהעמ ןַא ,טציא ןױש רהיא טבױלג--יז טגערפ--?סָאװ ,וג,
 יז טלָאװעג טשינ יװַא ךיז טָאה רימ ןוא *? ךלעג ןייק ָאטשיג
 ףיא .סױרג ןעװעג ךָאד זיא עקייר יד רעֹּבָא ,.ןענע'גר "רעד
 ןעשגעמ ַאזַא טע'גרה'רעד ןעּבָאה רימ דלַאּביװ זַא ,טכַארטעג בָאה
 רַאפ ןעטליג טשיג תונמחר םוש ןייק טעװ ,ןעּפַאכ טעװ ןעמ ןוא
 ,ןעגנעהפיוא רעכיז זנוא ןעמ טעװ ,זנוא

 זַא ,טנעֿכערעג טָאה רהיא ,ווָאֿכַאילולָאּפ ,עגַארּפ = ןייא--
 -יר רהיא טָאה ןעגעװטסעדנופ ןוא ןעגנעהפיא ךייא טעװ ןעמ
 ; טריקיז

 ןיא דניװ םעד ךוז !ןעּפַאכ טשינ טעװ ןעמ זַא ,טניימעג |
 ! רלעפ

 ךעּבָאה ,רעֿכערּברעפ עטכע ןהעזעג טשינ בָאה ךיא ליפיוו
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 -ןעהפיוא דעכיז ,ןעגנעהפיוא יז טעװ ןעמ זַא ,טכירעג ךיז עלַא
 ,ןָאהטעג סָאד יז ןעּבָאה סָאװ וצ ,ענףרפ רעד ףיוא ןוא ןעג

 :רעפטנע ןייא עלַא ייז ןרעפטנע

 טצװו ױזַא יו ,ןעּפַאכ טשינ טעװ ןעמ זַא ,רעכיז ןעוועג--

 !םינָארַאנ רָאנ טּפַאֿכ ןעמ ?ןעפַאכ ןעמ
 ןענלעװ טימ ,ןיזטכיײל ןוא טייקרעכיז יד ןרעדנואוועג וצ

 ,טייל עגיזָאדיד סיוא ךיז ןענעכייצ סע
 -ײװ טלהעצרעד--ּבָא-ןוא-ףיוא רעמיצ ןיא םורָא ךיא העג--

 ;עינירַאב יד גנַאּב יזַא ףימ טותט סע ןוא--,ָאכַאיללַָאּפ רעט
 יז ,טײקטסײרד רתיא טרירעג רתָשז ףךימ טָאה סע .גנַאב יַא

 יז טימ ךיז טקיטש וועייזַאק .ן'העייזַאק טימ טסעומש ןוא טגיל

 :שוורטס ןעגעװ סיוא ץלַא םהיא טגערפ ,טשינרָאג יז ןוא רעטרעוו
 ,טכַארטעג טשינ ךיא טלָאװ 7? טקישעגרעטנוא ךייא רע טָאה סָאד,

 "רעד טשינ ,ךיז טֿכַאד ,יז ךיא טלָאװ ,ןעגנעה ךימ טעװ ןעמ וא

 ךיא ןיִּב ,רעכליב יא ןעבעל ענעגייא סָאד רעּבָא ,ונ ,טע'גרה

 -7ר98 ךיז ןוא ןהעז טשינ לָאז יז זַא ,ןעטניה ןופ ןעגנַאגעגוצ

 .פױא זיא עלעננוי סָאד .סע'גרה'רעד ּפַאלק ןייא טימ .ןעטסָאמ
 דנעה יד ,טנעפצעג לעֿפליײמ טָאד .עלעטעב ןייז ןיא ןעגנורפשעג

 ךיא ןיב ,עסיורג עניוזַא ןערָאװעג ןענעז ןעגיוא יד ,ןעגיוצעגסיוא

 ,.,םהיא וצ
 .ןעטלאהרעפ ףךיז טָאה וװָאכַאילולָאּפ

 יןָטהטעג פאלק א ןעגנולעג-טשיג ? רעטייוו  ןעלחעצרעד--
 ,,,טטליװ דוד יוװ--

 קַאה א ..ץלַא ןעמ ףרַאדעּב ,ןעּבױהעגנָא ןיוש זַא ,ונ-- =

 יד ךז טָאה--לָאמַטֿפָאנ טלָאװעג .קאה רעד טימ טויא ןאהטעג

 -?לַאהרעפ ןיא קַאה יד :לעגנוי ן'טימ ןעמַאזוצ ןעציוהעגפיוא קַאה

 8 םינּפ ןיא רימ טָאה טולּב סָאד .,ןעּברַאש ןיא ןערָאװעג ןעט

 טָאה ,. רעסַאװ ןעדָאועגפױא יו טקנוּפ ,,,טולּב סייה .ןָאהטעג סָאג

 ,,,טהירּבעגגֲא ךימ
 קערש רעד טשיג ןעװ .טעטָא םעד טּפַאלעג םיוק בָאה ךיא

 -עג 8 ךיא טלָאװ ,רעכערברעפ ַא רַאפ ךַאוש ךיז ןעזייוועצסױרַא
 טמיװש ץלַא יװ ,טלהיפעג ּבָאה ךיא *!רעסַאװ, 1 ןָאהטעג יירש
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 ,קעװַא ןעגיוא יד רָאֿפ רימי
 -עג טוג טשיו ךיא זיא ךייא ,ןירַאפ ,רהיא טהעז טָא--

 .לוק ןעליטש סווָאכַאילולָאּפ טרעהרעד ךיא בָאה--,..ןערָאװ
 עגדָאמ טימ ,דיירק יו סַאלּב ,רימ ןעּבעגנ ןעסעזעג זיא רע

 ןעּבָאה ןעקַאּב יד ,ןײרַא לעקניװ ןךיא ץעגרע גידנעקוק ,ןעגיוא
 ,טקוצעג ךוא טרעטיצעג םהיא

 ןיא דנַאנעּבלַאז דנעװַא ןיא טעּפש טסעומשעג ןעבָאה רימ
 ,טָאכַאילולַאּפ יװ ,ךיוא בָאה ךיא ןוא .עיראלעצנַאק-עמרוס רעד
 ןײרַא לעקניװ ןעלעקנוט ןיא קערש טימ טקוקעג

 ךַאנ טגָאועג טצעלוצ וָאכַאילולַאּפ טָאה--! ךילקערש ןעוועג--

 רעּביא דנַאה ן'טימ טרהיפעגרעביא ןוא ןעגייװשליטש ןעגנַאל
 הלימא טציא ךָאנ םול וצ "ימ טמוק לעגגוי סָאד טא--,רחאה יד
 -לעגגי ַאד ,טשינ "ימ ךיז ט'מולח ףנייק

 !לעגנוי סָאד ןענ עי גרה טפרַאדעּב ןעמ טָאה סָאװ םילוצ--
 33 ר ר ןופ =

 גיצרַאה  ןערָאװעג רעדיװ ןיא טֿפױעג טװָאכַאילולאּפ ןוא

 ,טוג ךוא
 .םורַא ןיב ךיא תעשּב ,םהיא ןעגעװ טֿפַארטשג באה ךיא--

 ,נ, ןטשינ רעדָא ןעבעל םהיא ןעואל ,רעמיצ ן'רעביא ןטנננקגג
 טנייז ףױא ןעװ ,ןעפעל ןענַאק רע טעװ יװ--,ךיא טֿפַארט-- סאו
 ,,םהיא ךיוא ךיא םאה ?רעטומ ןייז טע'גרח'רעד ןעמ טָאה ןטגיוא
 -ונעג רעדָא רעדעי רימ ןיא טאה ָאד ..ןָאהטעג גנאב טה סע
 בָאה "ןיא זַא ,ןערָאװעג טגערעגפיוא יזַא ןיִפ ךיא ,,וןערייר ןטמ
 .ע'גרה'רעד ןעמעלַא טלָאװעג ,ןהט ךיא טָאװ ,טסואוועג טשינ ןיוש
 רענעכיהעגפיא'נא טימ רעמיפ ןעטימ ןיא ןעפָאלעגמורַא יב
 -עּב ןעמטלַא ךייא טעיא ךיא האח--ךיא גָאז--,ל9ש-יט-לעע קה
 ,רתיא טהעז ,ןייז טשינ ןעלָאו תודע ןייק ,ןענע'גרח'רעד טסראד
 טימרעד ,טשיגרַאג רָאפ טגעלעגקעװש ּבָאװ ךיא ןעשנעמ לימי

  ףיז לָאז ןעמ .רעדנאגייא ןעפעגסױרַא טשינ :טגידנעטג ןייז לָאז

 .ךו ןעדיירסררא טשינ ןוא רעדנַאגײא ןעשיװצ טסעפ ןעטלַאה
 טױט רעד ױװ סייװ :ן'העיױדאק ףױא ןָאהטעג קוקא הָאה ךיא
 יעֹרג ַא יװ ,ךיז טלעקָאש ןוא טהָעטש ,יװָאקשזַאריּפ ןוא רע ןיא }
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 פָהֹה ךיא ןוא רחיא ףױא ןָאהטעג גנַאּב סיפע רימ טָאה .לעז
 ןיא טָאה לרעדָא סעדעי .ןעשוק ןעּבױהעגנָא ןוא ,ןעמונעגמורַא יז
 םעגייק ךיא ּבָאה ,ךיז טֿכַאד ,לָאמנייק .טרעטַאלפעג טלָאמעד רימ
 ! טשוקעג טשינ יװַא

 סָאװ ,טולב ןיא טרימשעגסיוא ,םינפ ַא טימ ,חצור רעד טָא
 עטע'גרה'עג טימ טגעלרעפ ,זױח ַא ןיא לעדיימ ןייז םורַא-טמהענ

 טלָאװ ,תמא רעכילקערש ַא ןעװעג טשינ טלָאװ סָאד ןעוו--ןעשנעמ

 .על'השעמ ךילקערש ַא יװ ןעזיוועגסיוא סע

 ּבָאה ?ונמחר ןוא ,טַאהעג טלָאמעד יז ךיא ּבָאה ביל ןוא--= |
 .,,תונמחר ,טריּפשעג רהיא וצ ךיא

 םהיִא ךיא ּבָאה--?ַאװָאקשזָאריּפ ,טציא יז זיא ואוו ןוא ,וג--|
 ,טגערפעג

 =רע ָאד ןיא יז !ויא יז ואװ ,יז סייוו רהָאיצרַאװש רעד--
 . 7 יי ! ןילַאכַאס ףיוא ץעג

 ? טשינ ךיד טריסערעטניא יז-- =
 ,טשינ רָאה ַא-- |

 ,ן'װָמכאילולָאּפ וצ עּביל סיוא ,טָאה .ַאװָאקטזָאריּפ רעּבָא --
 -קעוװַא יז זיא ,ןירעניואווטימ סלַא ןהעג טלָאװעג טשינ םענייק וצ
 ,טױג ןוא רעגנוה ףיוא--בושי ןעטייוו ַא ןיא ןערָאװעג טקישעג
 ַאװָאקשזָאריּפ ,וָאכַאילולָאּפ זיא טכַאג רענעגייא רעד ןיא ְּו
 ןעּבָאה ייז .קסנַאגול ןופ ןערָאװעג ןעדנואוושרעפ װעיײזַאק ןוא
 -גייק טלָאװ יײצילָאּפ רעד ןוא .ןעטרָאטסַאּפ עשלַאפ ףיוא טבעלעג
 סעשטיװָאמיצרַא ןעוו ,םיחצור יד ןעניפעג וצ ןעגנולעג טשינ לָאמ
 .ךַאז רעד רַאפ ןעמונעג טשינ ךיז טלָאװ ןהוזפיטש

 ןצ ליצ א רַאפ סלעטשעג ךיז טָאה סָאװ ,ןַאמרעגני רעד

 -עּב טָאה ,רעטָאפפיטש ןוא רעטומ ןייז ןופ םיחצור יד ןעפַאכ
 -עגרעּביא'נַא .טכוזעג םוטעמוא ןוא טדעטש-םורד עֿכילטע טזייר |

 טימ ןַאמוקעגפיונוצ ךיז ,רעזייהדנאש טרוזעב רע טָאה ,רענענָאהט
 | / ,ןענױשרַאּפ עלעקנוס

 שרעהרער װָאטסָאר ןיא זױהדנַאש ַא ןיא רע טָאה טָא ןוא
 שםיוקקרעפ ,דלעג טעילוהרעפ טָאה סָאװ ,הצורַא סיפע ןעגעװ

 ,קסנַאגול טנהָאמרעד דייהרע'רוּפש ןוא גגוױיצ



 8) .ןילַאכַא סט

 חצור ןעגיזָאדמעד ןעמ סטָאה ,גנזייונָא ןייז טול ןוא
 | ,טריטסערַא

 ,העיײזַאק ןעװעג זיא סָאד
 ףעד ךרוד ןעגָארטוצ ,טלעסױרטוצ ןעװעג זיא װעײזַאק

 ףעּבעל ײנַא ןעּבױהנָא טלָאװעג טָאה רע .החיצר רעכילקערש
 .ןָאיּפש ַא ןערעװ ןוא ?ךַאּפ ןייז, ןעפרַאװקעװַא טלָאװעג טָאה רע

 ײעװ ןוא "?עיסעּפָארּפ, יד ןעפרַאװעצקעװַא םולח רעד טָא

 -=ָארּפ ייּב גנוניישרעד עכילנהעוועג ץנַאג ַא זיא--קישטשיסַא ןער
 ,רעֿפערּברעפ עלענָאיסעֿפ

 .עקדנעװ רעגיזָאדרעד ףױא יײז ןעמ טּפַאֿכ רעטפצ
 .ָצלַא יד טסגָאק ,גני רעטקישעג ַא ,רעגיחעפ ַא טויּב--

 ,טנעגַא'נַא ןייז זנוא ייּב וטסעװ ,טייל-הרבח
 --רעפ ַא טימ ווָאכַאילולָאּפ טגָאז--! םישּפט--שיפ װ טקנוּפ--

 רעד טֿפירק ,לעגנעה ן'פיוא שיפ ןייא טּפַאכעג---.עלעכיײמש-גנוטכַא

 ,לעגנעה ןעגיזָאדמעד ףיוא רעטייווצ
 !יײז ןעביולג טָאװרַאֿפ ָאט--
 8 !ןעּביולג טשינ זַא ,ןָאהט שרעדנַא יז ןעלָאז סָאװ--

 ןָאק רע זַא ,טהעז ןוא דלַאװ ןיא טעשזָאלברעפ ךיז טָאה שנעמ
 ןעמעװ ,ןעדעי שנעמ רעד ןיוש טבױלג ָאד ,ןעכירקסױרַָא טשינ
 -עלשקעװַא רענעי רָאג םהיא ליװ רשפא .געװ ןיא טפערט רע
 ,טהעג שנעמ רעד רעּבָא ? ןענע'גרה'רעד ןוא דלַאװ ןיא רעפיט ןעּפ
 ,ָאטשיג יוו-ייס זיא געווסיוא ןייק םורָאװ

 ,טּביולגעג װעייזַאק טָאה ,סנעכערפרעפ ןיא טעשזנָאלברעפ ךיז
 ,קישטשיסַא ןעּבײלּב טעװ רע ןוא ןייז-לחומ טםהיא טעװ ןעמ זַא
 3 ןַאװָאקשזָאריּפ ןוא ץ'װָאֿכַאילולָאּפ ןעּבעגעגסױרַא טָאה רע ןוא
 ךעועג ןיײלַא זיא ןוא ןעֿכח וצ ייז ואװ ,ןעזיװעגנָא טָאה רע
 רעֿפיז ןעמ טעװ רעטֿפיר ַא ןענע'גרה'רעד ן'רַאפ זַא ,טגייצרעגיא
 | ,ןעגנעהפיוא

 -רעפ ןעשיווצ "?טרָאװ סיורג, ַא ,ןעגָאז ייז יװ ,זיא "רכח;
 -סױרַא ,ןילַאכ אס ףיוא ייס ןוא טייהיירפ רעד ףיוא ייס רעכערּפ
 ,,אטח רעטסערג רעד ויא רכח ַא ןענע'גרה'רעד רעדָא ןעּבעג
 ,ןקּבעג רָאנ ןָאק סָאװ
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 ! טע'גרה'רעד ךיוא ךָאד טָאה רהיא רעּבָא--
 -רעד ערעדנַא ןעּבָאה רימ .ךַאז עטנהעצ ַא זיא סָאד--

 : ,רבח ַא--רע רעֶּבָא .טע'גרז
 "רעד יװ ,ןעכערברעפ ַאזַא ךױא זיא רבחַא ןעּבעגסױרַא

 | .ףָארטשטױט טמוק רַאפרעד ,םהיא ןענע'גרה
 דעגנײרַא ןװעיײזַאק סימ ן'װָאֿכַאילולָאּפ ןעמ טָאה טָא ןוא |
 | ,ןצסָאלשרעפ ןוא רעמַאק ןייא ןיא טצעז

 --{ריד טימ ןָאהט טציא ךיא לָאז סָאװ ,עינַאװ סָאװ .,ונ--
 ,טגערפעג םהיא רוָאכַאילולָאּפ טָאה

 .ןעגיושעג טָאה ועיײזַאק
 רימ ןעציז ,ּבײל ןעצנַאג ןפיא טרעטיצעג טָּנה רע--

 טקוק רע--עגױא עלַא טימ םהיא ףיוא קוק ךיא ,ןעגייווש ןוא
 רע טָאה--גָאטימ םעד טכַארּבעג טָאה ןעמ ,ןײרַא לעקניװ ןיא
 טרהיר רע ,בױרּבדנעװַא רעגײז ַא סקעז ,טרהירעגוצ טשיג ךיז
 ,טעּב ןיא ןױש ךיז געל ךיא .ןערָאװעג טֿכַאג ןױש ,וצ טשינ ךײז
 טלַאפ טָא ,טעשטומעגסיוא ,טעיז רע ןוא ,טשינ ףָאלש ךיא רעבָא
 לעװ רעמָאט ,ןעפָאלש וצ ארומ טָאה רע רעּבָא ,רעדינַא רע
 -ןץרקעג תונמחר ךיא בָאה .ףָאלש ןיא ןענע'גרה'רעד םהיא ךיא
 ךַאמרעפ .ןערָאװעג רעכייוו רימ זיא ץרַאװ סָאד ,טהיא ףיוא ןעג
 עפָארֿפ ךיא ,עפָארֿפ ןוא ףָאלש ךיא : טשרמלּכ---ןעגיוא יד ךיא
 .עדנא יװ ,ןערעה וצ טנייפ גָאה ןוא ףָאלש ןיא טשינ לָאמנייק
 -ָארֿפ ָאד ןוא ןעשנעמ ןופ טלָאמעד רימ טלעקע סע--ןעּפָארּכ עד
 שנעל רע--ךיא רעה .ןעגיהורעּב ךיז לָאז רע ,ענשימוא ךיא עּפ
 ךיא ןיב הירפרעדגיא ,ןייטש ַא יװ ,ןייא טפָאלש ןוא רערינַא ךיז
 יו טקנוּפ--קוק ַא ךיא וחס ,םהיא ןופ רעהירפ ןענַאטשעגפױא
 -העטש , :סיוטש ַא םהיא ךיא גנַאלרעד ,ןעפָאלשעג טלָאװ דניק ַא

 ןוא ןעגױא יד טימ טצָאלג ,ףױא רע טגנירּפש ! "עינַאװ ,ףיוא
 ,ךיא גָאז- "?!טסּבעלוד !טספעל וד, ,םורַא יװַא ךיז טקוק ,טפַאג
 -עג .עינַאװ ,סָאװ טָא, .טֿכַאלעגרעדנַאוּפ וליפא ךימ ּגָאה ךיא
 .ייר וצ סָאװ ָאטשינ .ןעדייר וצ סָאװ ָאטשינ .טײקשירַאנ ַא ןוהש
 סָאװ ,םעד ןעגעװ רָאנ ןעװעג זיא סָאװ ,םעד ןעגעװ טציא ןעד
 ןעכױַאד ,םירבח ןעװעג ! ןענַאטשרעּפ !ןעמַאוצ עדייּב--ןייז טעוװ
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 ךיז טָאה רע ??ןענאטשרעפ .םירבח ןעיילּב רעטייו ךיוא רימ

 ,טנייוועצ שזא
 ףיא טלָאװ .ןעמוקעג עגרָאטַאק ףיוא ךיא ןיב יױזַא ןוא--

 ,ּבטש ןיא שטיװָאמיצרַא ןרעה יד יב טע'גרת'רעד טלָאמעד ייז

 רעֶּבָא גָאה ךיא--,טצפיזעגּבָא רע טָאה -!ןעװעג טשינרַאג טלָאװ

 ןעלַאפעגבױײרַא ךיא ןיּב רַאפרעד ןוא יז ףיױא טַאהעג ?ונמחר
 ,עגרָאטַאק ןיא

 טכַאטעג טָאה םיחצור סעששיװָאמיצרַא ןופ סעצָארּפ רעד
 -גוא טימ ןעטלַאהע ;ג ךיז טָאה ָאכַאילולָאּפ ,םשור ןעכילקערש ַא
 רע טָאה ,החיצר רעד ןעגעװ גידנעלהעצרעד ,םזיניצ ןעטרעהעג
 ןייז טימ טמהירעּב ךיז ,תונּברק ענייז רעיא טכַאמעג קזוח שממ
 .טייקגיטליגניילג ןוא טייקגיהור

 ָאט  ןעגנעהפיוא טעװ רחיא .ןעמונעג ףימ טָאה לָאג יד--
 7 טָאנ

 .טוט ףיוא טרַאװעג טייצ עצנאג יד טָאה ווָאֿכַאילולָא

 / ארט
 ןעבױהעגנָא טָאה ןעמ ןוא ןענעטשעגפיוא ןענעז עלַא תעש--

 ףיא .ןעלדגיווש ןעמונעג ֿפָאק רעד רימ טָאה ,ןיד-קסּפ םעד ןענעייל

 לעקירטש סָאד יװ טקנוּפ ,ּפָאק ןטימ ןָאהטעג קוצ ַא וליפא בכָאה
 :ףימ טֿכַארט ךיא רעּבָא ,טינּפ ן'רַאפ טלעּבמָאּבעג רימ ךיז טלָאװ

 רעד ןופ ןהעגקעװַא בױא .װָאּכַאילולַאפ ,רעדורב ,ךיז טלַאה;
 טערַאטסעג רימ ּבָאה ךיא ןוא ,ןהעגקעװא ויא ,טלעװ רעגיזַאד
 ,ןעלפיימש וצ

 טָאה ,?טײּברַא-עגרָאטַאק,--ףיוא טגעיילעגכרוד טָאה ןעמ זַא
 ,?טביולגעג טשינ ןרעא ענעגייא עגייז וליפא , וָאֿכַאילולַאפ

 ךיא ןיּב ,טשיגרָאג תעטשרעפ ןוא רימ םורַא קוק ךיא--
 ףיא יװ טקנוּפ ,דוס ןופ סיהַא ?ךיא ףָאלש ?ןערָאװעג ביוט
 ףיז םָאה טפול רעד ןופ .ןעסירעגבָש תילת רעד ןופ ךימ שלו
 טרהעקעג ףימ סָאה סע ןוא טָאק רעד שהערררעפ רליפא רימ
 | .ןעמערה םוצ

 לדע'נא ןעשיוצ טרהיפעג רעֿכערּברעפ יד טָאװ ןעמ תששב
 .רַא ,סָאש ַא טרעהרעד גנולצולפ ךיז סָאה ,טכירעג ןופ ןעשנעמ
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 טָאה ןוא םלוע ןופ ןעגנורּפשעגסױרַא זיא ןהוזפיטש סעשטיווָאמיצ
 -לָאװער ַא ןופ ן'ווָאכַאילולָאּפ ןיא ןעטָאשעגסיױוא טנהָאנ-רעד ןופ
 ,רעוו

 ןָאהטעג ףרָאװ ַא ךימ ךיא ּבָאה טונימ רעד ןיא רעֶּבָא--
 ,םלוע ןַעשיװצ

 .ןעגיולפעגייּברַאפ זיא ליוק יד

 ,ווָאֿפַאילולָאּפ טלעֿכײמש--! (לומ) טרַאפ ַאזַא ןיוש--
 ךלַאּב ,ווָאֿכַאילולָאפ ןוא טּפַאכעג ןעמ טָאה רעסיש םעד

 -עג ףֹּכיּת טָאה ,ןירַא עמרוט ןיא טכַארּבעג םהיא טָאה ןעמ יװ
 ןעמ זַא ןעדלָאמעג טָאה ןוא לעטירטָאמס םעד ןרעדָאפ ןעמונ
 ,ןהוזפיטש סעשטיװָאמיצרַא ןעיירפעּב לָאז

 ,טשינ סעיונעטערפ םוש ןייק םהיא וצ ּבָאה ךיא םורָאװ--
 -עג טסָאה !םהיא ןעגעוװ טגרָאזעג ױזַא ךיז וטסָאה סָאװ--

 | ? לעדייא טזיּב וד זַא ,ןעזייוועּב טלָאװ
 .ַאילולָאּפ טָאה--!טייקלעדייא ַא רַאפ ןייז ָאד ןָאק סָאװ--

 -ומ ןייז טע'גרה'רעד ּבָאה ךיא--.ןעלסקַא יד טימ טקירדעג ווָאֿכ
 טלָאװ טרָא ןייז ףיוא .ןענע'גרה'רעד טלָאװעג ךימ רע טָאה ,רעט
 .ןָאהטעג יױזַא ךיוא ךיא

 ףיוא ן'װעיײזַאק ןוא ן'װָאכַאילולָאּפ טרהיפעג טָאה ןעמ זַא
 ןעטנַאטסערַא עלַא ,רעדנוזעג ןעטלַאהעג ײז ןעמ טָאה ,ןילַאֿכַאט
 : טגָאזעג ןעּבָאה

 .ן'וועייזַאק (ןענע'גרה'רעד) ןעהייגוצ טעוװ ווָאַֿאילולָאּפ--
 -סָאד ןופ ןעועג ןענעז יז .ןהעשעג טשינ ןזיא סָאד רעּבָא

 | ,"םירבח, יינ
 .טריּפשעג טשינ סעּכ םוש ןייק ךיא ּבָאה ן'עינַאװ וצ--

 ףרַאדעּב ,ןעלַאּפעגנײרַא הרצ ַא ןיא ןעמַאזוצ ,טײּברַאעג ןעמַאזוצ
 ןהעג ןעמַאוצ ךיוא ןעמ

 טרעװ ןעטנהָאנ ַא ןעצימע ןעבָאה וצ שינפרעדעּב סָאד טָא
 סָאװ ,סעקינשזרָאטַאק ענעי ןיא טקעװרעד קרַאטש רעיוהעגנוא
 .יטסניא יד ןיא וױלּב ,ןעמעלַא ןוא ץלַא ןעגעק ץרַאהַא ןעגָארט
 ,עגרָאטַאק ףױא יװ ,רעדנַאניא ױזַא ןעמ "טרעטעגרעפ, ןעטוט
 תעשב .ןעכַאז עגידנערהיר ןוא עשימָאק זיִּב טהעגרעד סצ
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 ,קינשזרָאטַאק ַא ןָאק ,עגיט ןיא ךיז טניפעג ןעמ ,טפױלטנַא ןעמ

 רבח ןייז ןעּבעגבָא ,רעגנוה ןופ רעטױט ַא בלַאה ןילַא זיא סָאװ
 טיג ןוא ןײלַא טהעג רע .טיורּב ןעסיג ןעבלַאה ןעטייוצ םעד
 םענערָאװעג-קנַארק םעד ןעּביױהפיױא לָאז ןעמ יּבַא ,רעטנוא ךיז
 רנעה יד ףױא רע טגָארט ןייװגעט ,רבח ןעטעדנואוורעפ רעדָא
 ןיא ךיז טלַאה המשנ יד סָאװ םױק .,רבח ןעטכַאװשעגּצָא ןייז
 טכַאמ ,דנעה יד ףױא רע טגָארט רכח םעד רעּבָא ,סהיא
 טגָארט ןוא--וצ ךיז טצעז ,ןעמעטָאּבָא טשינ ךיז ןָאק ,טירט רָאּפ ַא
 רעטרעדנוה יוזַא ןוא ,דנעה יד ףיוא רעטייװ טמהעג ,רעטייוו
 .ֿכרד טשינ יז ןָאק ןעמ סָאװ ,עגייט דעדליוו א ךרוד ,טסרָאיװ
 יי ,ןחעג

 -עּב םוש ןייק טָאה סָאד--ןעשנעמ ףניפ ןופ רעדרעמ, ַא
 .עגרָאטַאק רעד רַאפ טשינ ףערט

 וא ,ָאד רעּבָא זייוועפ .ןעדלעה עלַא רימ ןענעז ןעטרָאד--
 .דלעה א טויב וד

 ,טייהיירפ רעד ףיױא ןעגנַאגעג ןערעװ סָאװ ,תוחיצר יד
 טשינ טרעװ עגרָאטַאק יד ,ןופשח ןיא טשינ עגרָאטַאק ףיוא ןעהעג
 ליפיװַא ןוא ליפיװַא טע'גרה'רד, :טסגָאז וד ןעװ ,לעפתנ
 : רָאנ טגערפ עגרָאטַאק יד ,"ןעשנעמ

 ?ןעמונעג וטסָאה ליפיװ רעּבָא--

 .ראטַאק יד טֿכַאל ,גינעו ןעמונעג טָאה שנעמ ַא ּביוא ןוא
 .וא סיוא רעדרַעמ ַא ןופ טכַאל יז יװ ,ןעשנעמ ַאזַא רעביא עג
 ,םישּפט ןופ ללֿכב ,המקג סיוא ,ןרעפ

 -גיא'נַא ןהָא "ךערּברעפ, ַא ףיוא ןעגנאגעג ! פעק ענעמייל--
 .?סערעט

 טרעװ סָאװ ,ץלַא סָאד טצעשעג קרַאטש טרעװ רַאפרעד
 .עגרָאטַאק ףיוא ןעגנַאגעג

 טָאה סָאװ ,שנעמ רעד טצעשעג קרַאטש טרעװ רַאּפרעד
 ַא זיא ַאזַא .לעטירטָאמס ןעגנערטש םוצ גיד'הזעה ןעגיוצעב ךיז
 היא ןופ טלַאה ןעמ ןוא עגרָאטַאק רעד ייב טעטירָאטױא רעצנַאג
 רעד רַאפ .חצור ?ןעטמהירעב א סיפע ןופ רעדייא ,רהעמ ךס ַא
 רעד ףױא ןעוו .םיחצור עטמהירעג ןייק ָאטעינ ןענעז עגרָאטאק
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 :עלעיציפָא ן'טיול זיא סָאװ ,ָאקנעשטשַאּפ טגיל ,ריד ןעּבענ ,עראנ
 : תוחיצר 32 ןעגנַאגעּב ןוגשזז -

 -גננָא ןעמעלַא ףױא טכירעג םַײּב טָאה סָאװ ,ווָאלַאילולָאּפ
 טשינ ףערטעּב םוש ןייק עגרָאטַאק ףיא טָאה ,המיא'נַא ןעפרָאװ
 ,טאהעג

 ַא-ךעמונעג רע טָאה סָאװ ןוא טע'גרהרעד ןעשנעמ ףניפ--
 !ןעגָאז וצ הטרח

 רע סָאװ ,דנַאטשמוא רעד טעװעטַארעג סָאװטע טָאה םהיא
 ' ,רעטֿפיר ַא טע'גרה'רעד טָאה

 .ןענַאגעג ,טעשטַאנז ,לעקירטש ן'פיוא--
 יד ,םהיא וצ ץרא-ךרד סָאװטע ןעפורעגסױרַא .טָאה סָאד--

 רָאנ ךיז טקערש ןוא ױזַא ןעריקיזיר סָאװ ,ענעי טצעש עגרָאטַאק
 ,טשינ ארומ ןייק ךַאז ןייק רַאפ ןיילא ןעּבָאה סָאװ ,ענעי רַאפ

 וָאכַאילולַאּפ ןיא ,ןילַאכַאס ףיוא ןעװעג ןיִּב ךיא תעשּב
 ןעכַאמ-הטילּפ ןייז ןופ .סעקינשזרָאטַאק יד ייּב בושח רהעז ןעוועג
 .גנוטֿכַא רעטסערג רעד טימ טדערעג ןעמ טָאה

 !שנעמ ַא זיא סָאד טָא ---
 -'הזעה ,טסיירד רעיוהעגנוא ןעמוקעגרָאפ זיא ןעפולטנַא סָאד

 .שידלעה ,גיד
 ןעטנַאטסערַא יירד ךָאנ ןוא ן'װעיײזַאק טימ ווָאֿכַאילולָאּפ

 יד ןיא ןעמעלַא רַאּפ גָאט ןעלעה ןעטימ ןיא ןעּפָאלטנַא ןענעז

 ,ןעגיוא
 .ּפעש ַא ךיא ּבָאה ,דנעװָא ּבױהנָא ןעפָאלש ךיז טגעלעג--

 "?יוװ, ."קעװַא רימ ןעהעג ןעגרָאמ ,עינַאװ, :ן'װעיײזַאק ןָאהטעג עשט

 ,טיירגעג טונימ עדעי ייז ןוא--ךיא גָאז--,גייווש, .רע טגערפ

 -רַאטש ןעמַאזוצ ןעלעװ רימ רעדָא ,ןהעגקעװַא ןעלעוװ רימ רעדָא

 ."ךיא--ןיחַא ,וד--ןיהואוו--,רע טעשטּפעש--.,אלימ ,ונ ,* ,ןעּב

 ךיז ןעבָאה טַאדלָאסכַאװ ן'טימ ןעמַאוצ ןעטנַאטסערַא ףניפ

 ןעסיורג םייּב טא ןעטּבעלעּבַא ןיא רָאג טײּברַא רעד ףיוא ןענופעג

 ןעקסװָארדנַאסקעלַא םעד ןעּבענ עמַאס ,געװ םענערהָאּפעגסױא

 יד ןוא הטילּפ ןעכַאמ ןופ טייצ ַא ןעוװעג טשינ זיא סָאד .טסָאּפ

 .עטייק ןהָא ןעזעוועג ןענעז עמרוטנעטייק רעד ןופ ןעטנַאטסערַא

 ןענעז סעקינוָאנישט ,ןעשנעמ ךס א ןעועװעג ןענעז געװ ן'פיוא
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 -ייבראפ ןענעז ןעטַאדלָאס .קירוצ ןוא ןיחַא ןערהשפעג דנַאנַאכָאג

 ץפיוא ןעפרָאװעג רַאכַאילולַאּפ ךיז טָאה גנולעולפ ןערהשפעג

 ףױא טהיא ןָאהטעג רעדיײלש א ּפַאלק ןייא טימ ,טַאדלָאסכַאװ
 .געיירשסיוא ןוא סקיּב םעד םהיא יב ןעטירעגסיױהַא ,דרע רעד

 לעדלעװ ןיא ןָאהטעג-ףרָאװ א ךיז ?!קעװא-העג ,עינַאװ, : גיד
 ,ןיירַא

 -עג ךיז ןעּבָאה סָאװ ,ןעשנעמ ךס ַא ןהעזעג ןעּבַָאװ סָאד

 זיא ןענַאד ןופ .םרַאיל ַא טכַאמעג טָאה ןעמ .געװ ןיֿפיוא ןעגופעג
 :טונימ עֿבלטע ןיא ןוא טסָאּפ םוצ טיוו טשינ
 ן'רעּביא ןעטָאשוצ עדנַאמָאק ענעפָאלעגנָא יד ךיז טָאה םורַא

 | ,ךלָאוװ

 ןעּבָאה ןעטַאדלָאס יד תעשּב ,טנעמָאמ םעד ןיא טָא ןוא
 -רעד א ןופ ץיּפש ןפיוא ךיז ןעּבאה ,דלַאװ ןיא טצפיטרעפ ךיז

 יעג ןענעז סָאװ ,ןערוגופ ףניפ ןעזיוועב גרַאב ןעטעקַאנ ןעגיאייב

 ףעטניה רענייא גנונדרָא-עגַאידָארּב רעכילנהעוועג רעד ןיא ןעגנַאג

 ך'פיוא טקיב ַא טימ ןעגנַאגעג ןיא רעטשרע רעד ,ןעטייווצ םעד

 ,םירבח ענייז טימ וָאֿפַאילולַָאּפ ןעועג ןיא סָאד ,לעסקַא
 ,סעקינװָאנישט ןענַאטשעג השעמ תעשּב ןענעז געװ ן'פיוא

 סָאש-רעװלַאװער א טימ ,טַאהעג טשינ יז ןעכָאה ןעסקיּב ןייק

 ןופ ןעגיױא יד ףױא ןוא ,ןעכיירגרעד טנָאקעג טשיג ןעמ טָאװ

 ןעקסװָארדנַאסקעלַא ןעצנַאג ם'נופ ןעגױא יד ףיוא . ,אװטסלַאשטַאנ

 םענעּפָא'גַא ךרוד ןעגנַאגעגכרוד סעגַאידָארּב יד ןענעז טסָאּפ

 ןיא ןערָאװעג-םלעג ןוא גרַאב טייז רענעי ףיוא ּבָארַא ,טרָא
 : .עגייט

 =יא ןעועג ןיא טסָאּפ רעקסװָארדנַאסקעלַא רעצנַאג רעד
 .ןעקָארשעגרעג

 ןעלעה ןעטימ ןיא ןעטױלטנַא ןעמהעג ןיש טעװ ןעמ זַא--
 | ! טַאדלָאסֿפַאװ ַא רעטנוא גָאט

 .לג טרעטיּפרעפ ךילקערש ןעװעג ןענעז סעקיגװָאנישט יד
 .יָאה--סקיּב ַא טימ ךָאנ ןוא --סעגָאידָארּב יד ,ענעפָאלטנַא יד ןעג

 שמה ןעמ .קסװָארדנַאטקעלַא ץנַאג המיא ןיא ןעטלַאהעג ןעב
 .ןערהָאפוצסױרַא טַאהעג-ארומ
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 !ןעזָאלּכרוד טשינ ייז ןעלעװ ,ןעּפַאכ ןעלעוו ייז זַא--
 ןיק ןעװעג טשינ ;טלעּפַאצעג שממ ךיז טָאה עמרוט יד

 :ןעֿכערּפשעג ערעדנא ןייק ןוא ?ובשחמ ערעדנַא
 !ךיז טרעה סָאװ--
 ,עמרוט יד .טרעהעג טשינרָאג ןעמ טָאה ןהעצ גָאט ַא

 ,הטילּפ יד .ךילקילג טֿכַאמ ץימע תעשּב ,החמש ןופ טצנַאט סָאװ
 : לעמיה ןעטעּביז ן'פיוא ןעוועג טציא זיא

 !דלעפ ןיא דניו םעד ךוז !קעװַא ןיוש ןענעז ייז ,ונ--

 :סעּכ ןופ טנערבעג ןעּבָאה ערעדנַא רעבָא
 ?ןהעגּבא טַאלג יקַאט יז טעװ סָאד ןוא ,יוו--
 ןיא ,גרעּב יד ןעשיװצ זַא ,העידיַא ןעמוקעג זיא ךָאנרעד

 .ן'װעייזַאק טע'גרה'רעד ןעמ טָאה װעשימַאקי
 יר רעסיוא ,ןעמ טָאה ,טסעמלַאּפעג םהיא טָאה ןעמ זַא

 .ןעגנוגידעשעב עכילרעּפרעק ךס ַא םהיא ףיוא ןענופעג ,ןעדנואוו
 םהיא טָאה ןעמ יױזַא יװ ,טלהעצרעד טָאה וװָאֿכַאילולָאּפ

 ,טע'גרה'רעד
 -קעלַא ןופ געװ ץפיוא ,ועשימַאק ןיא ,גרעּב יד ןעשיווצ

 -נַא רעטפע ךיז ןעטלַאהעּב ,קסניּברעד ןייק טסָאּפ רעקסווָארדנַאס
 ןעמ טמהענ ,טרָא עגיזָאדסָאד ייּברַאפ טרהָאפ ןעמ זַא .ענעּפָאלט
 ּבָארַא ךיז טזָאל געװ רעד .רעװלָאװער םעד סױרַא ךילנהעוועג-
 ןוא סטכער .סעטסוק ןעשיװצ טהעג ןוא לָאהט ןעפיט ַא ןיא
 גרעּב ןעציּפש יד ףיוא ןוא ,גרעּב עגיד'עּפושמ ךיז ןעּביױה סקנילי
 ,רעדלעוו ןעסקַאוװ

 -'ץפושמ יד ןעשיווצ ,לָאהט ןעטהערדעג ןעגיזָאדמעד טימ
 -עג זיא סיױארָאּפ .סעגַאידָארּב יד ןעגנַאגעג ןענעז גרעּב עניד
 ,וָאֿכַאילולָאּפ םהיא רעטניה ,וועיײזַאק ןעגנַאג

 -סוק יד רעטניה ןופ סָאש ַא טרעהרעד ךיז טָאה גנולצולּפ
 ַא רעטניח ןעטלַאהעּב וָאכַאילולָאּפ ךיז טָאה .געװ ן'פיוא טעט-

 .סָאש םעיינ ַא ךָאנ ףױא עגר וצ עגר ןופ טרַאװעג ןוא ענסָאס
 .טקרעמעּב טשינ טָאה ןעמ רעּבָא/

 קוקַא ךיא ביג .גרַאב ן'ועטנוא תולוק ךיא רעה --
 װעײזַאק טגיל ןעטנוא יװ ,ךיא העז ,ענסָאס רעד רעטניה ןוֿפ:

 א
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 'טשינ ןָאק ןוא ןחעטשפיוא ליוו רע--ךיז טפרַאװ ,ךיז טלעּפַאצ ןוא
 טיירש---,ןעקנירט,--.טצכערק עינַאװ .ןעשנעמ ןעהעטש םהיא םורַא
 ױזַא טסעװא ,,,רעסַאװ לעסיּב א רימ טיג ,תונמחר סָאה -- רע
 | | "ן'רגּפ קעװַא ,ייז ןעגָאז ,ךיוא

 רעטניה ןעסעזעג סעגַאידָארּב ריפ יד ןענעז דנעװָא ן'זיּב
 טָאה לעגש יװַא טשינ .,רעטייװ קעװַא ךָאנרעד ןוא רעמיוּב יד
 ןיא ףיש ןירַא ןענעז ייז .ײז ןעגעװ העידיַא ןעמוקעב ןעמ
 ,ךיילג ןעגנַאגעג ,עגירעגנוה ,עטרהעצעגסיוא ,ןעגנַאגעג ןוא עגייט
 -עג טשיג ךָאנ טָאה סופ רעכילשנעמ ןייק ואוו ,טרָאד ,סיוארָאּפ
 טשינ :ןעפרַאװקעװַא טפרַאדעּב ןעמ טָאה סקיּב םעד .ןעטָארט
 .סױא ,ןעמ זיא טצעלוצ ןוא .םהיא ןעפעלש וצ הּכ ןייק ןעוועג
 -וצ טולב ףיוא ןוא רעמיוּב יד ןופ עטקילפעגמורַא ,עטעשטומעג

 בושי םעד ןיא ןעמוקעג ,ערדנוט ןיא ןעגילפ יד ןופ ענעסיּב
 | ,יזלַאיװ-

 ןוא ךוטסַאּפַא טחעטש ,בושי ן'רַאפ יױזַא רימ ןעמוק--
 :ײװַא ןוא ױזַא ,םהיא וצ וצ רימ ןעהעג .היק ירד טעשַאּפ
 =צ רֶע טרעװ ."ןעסע םוצ ןעפעג סיּפע זנוא וטסנָאק רשפא,)
 רימ ןעגָאז .טַאלּבַא יװ ןעלּפַאצ וצ ןָא ךיז טּבױה ןוא ןעקָארשי
 טטהעז ,ןָאהט טשינרָאג ריד ןעלעוו רימ ,טשינ ךיז קערש, : םהיא

 ,סירא-ןעהעז רימ ױזַא יװ ,ןעּבָאה רימ הארמ ַא רַאפ סָאװ ,ךָאד
 לעװ גָאט ןעּבלַאה וצ--,רע טגָאז--,טוג, .טגיהורעּב ךיז רע טָאה
 ךייא ךיא לעװ ,ןרַא ףרָאד ןיא היק יד ןעּבײרטנײרַא ךיא
 וצ ."ןעטרַאװ ָאד רימ ףיױא טלָאז רהיא ןוא .טױרב ןעננערּב
 רעּבָא .ןעטרַאװ ןוא רימ ןעציז .קעװַא רע ןיא גָאט ןעּבלאה
 רעוו--,ןעטסינָאלאק יד ןעפיױל סע יװ ,רימ ןערעהרעד גנולצולפ-

 ןוא ערעצָאק ַא טימ רעװ ,(רעגעי ךױא ןענעז ייז) סקיּבַא טימ }
 טפױל סיױארָאפ ןּוא ,דנעה יד טימ טֿכַאמ ןעמ ןוא טיירש ןעמ|
 -סוק ערעזנוא ףיוא דנַאה רעד טימ ןָא-טזייװ ןוא ךוטסַאּפ רעזנוא !
 ,טױרּב זנוא ןעגנערב וצ טָאטשנָא ,בלּכ רעד ,רֶע טָאה סָאד ,סעט-
 ףימ ןעּבָאה ,םינּפא ,רַאפרעד .בושי ןעצנַאג םעד ןעּביױהעגפיוא-
 ףימ ןעטלָאװ .טהיינעגוצ טשיג ןוא טַאהעג תונמהר םהיא ףיוא
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 -לָאװ ,על'המהּב ַא ןעליוק טנָאקעג רימ ןעטלָאװ ,טהיינעגוצ םהיא

 טָאה .גונעג ןוא -ףרָאדעּב ןעמ ליפיו שיילפ טַאהעג רימ ןעט

 ףױא בושי ןעצנַאג םעד ןעּביוהעגפיוא ןוא ןעמונעג רעּבָא רע

 ןענעז גירעגנוה ,ןעמוקעג ןענעז--,רע טגָאז ,סעגַאידָארּב , .זנוא

 "עב ,גירעגנוה ןענעז ייז רלַאּביװ ןוא .,," ייז ןעליו ןעסע ,ייז

 ךָאק שנעמ רעגירעגנוה ַא םורָאװ .ןענע'גרה'רעד ייז ןעמ ףרַאד

 -ַאידָארּב ועּבָאה גנַאל טשינ דָארג ָאד ןוא .המהּב ַא ןעלױקקעװַא

 רעהעז ןעװעג יז ןענעז .ייז יב המהּבַא טעלױקעג תמאּב סעג

 ,ענױזַא ןוא ענױזַא יד ,ייז גָאלש , ,סעגַאידָארּב יד ףיוא טֿפָאקוצ

 טכַאמעג דלַאּב רימ ןעּבָאה ,השעמ ַאזַא טרעהרעד .,"!טיוט ויּב

 'רימ טרעכעלעגֿפרוד ןוא ןעסָאשעגסױא רענייא טָאה ,הטילפ יד

 ּפַאלק ַא תוחּכ עלֲא טימ רימ טלָאװ ןעמ יװ טקנוּפ ,דנַאה יד

 ,ןעלַאּפעגרעדינַא ןיּב ךיא ןוא--ןעּבעגעג
 םעד ייּב דנַאה עקניל יד ןעגנַאגעגכרודַא זיא ליױק יד

 ,ןייפ
 רעד ףיוא טגעלעגרעדינַא דלַאּב ךיז ןעּבָאה ,רעדיוו ,ענעי--=|

 *!טשינ זנוא טגָאלש--,ייז ןעיירש--,רעטנוא ךיז ןעּביג רימ ,דרע

 רעטייװ טעליוק, .טױט וצ ט'תיממ'עג ןעמ טָאה ןעגעווטסעדנופ

 -געמ .תויח יװ טקנוּפ ,ייז ןעיירש "! תומהּב עדמערפ ןייק טשינ

 .יןעגָאלש ייז ןוא ןָאהטעג טשינרָאג ייז ןעּבָאװ ןעש

 -יװ םוש ַא ןהָא ןעּבעגעגרעטנוא ױוזַא ךיז רהיא טָאה--

 ?דנַאטשרעד
 תמא םעד ןוא !דנַאטשרעדיװ ַא רַאפ ןייז ָאד ןָאק סָאװ--

 צריביס ןיא ,תונמחר ַא ךױא ןעטסינָאלָאק יד ףיוא זיא ,טגָאזעג

 רעד טהעג טרָאד .סעקדנָארַאּפ ערעדנַא רָאג ןענעז ,ןעמ טגָאז

 סעװ רעױפ רעשיריּביס רעד .רעכיז ץנַאג רעױפ םוצ עגַאידָארב

 .טיורּב ןילַא טָאה רע םורָאװ ,טיורּב ןעגָארטסױרַא גידנעטש םהיא

 טיג ,ןעמ טרעגנוה ָאד ,טרָאװ ןייא טימ ,ןילַאקַאס ;!ָאד ןוא

 סָאד ןייא םהיא טלַאפ ,טיורּב לעקיטש ַא ןהוז םענעגייא ןייז רע

 רעטטערג ןייז .רעגנוה ןופ ןעּברַאטש ןײלַא ןָאק רע םורָאװ ,ץרַאה

 -בוה ַא וצ רעגירעגנוה ַא טמוק .עגַאידָארּב רעד רעבירעד יא אנוש

 היא רענעי ,העװ :טױט ףױא רעּביא ךיז רע טקערש ,ןעגירעג
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 ןעלײקקעװַא יאדוא ךָאנ רימ ןָאק ןוא רימ ןופ רעגירעגנוה ךָאנ
 .רָאג ! המהּבַא ןהָא טסינָאלָאק ַא גױט סָאװ ןוא ,על'המהב סָאד
 ךָאנרעד ןוא .טױרב לעקיטש ןעגיצנייא ןייז טרילרעפ רע ,טשינ
 .גאגניא טרעװ יװַא טָא ,המהּב רעד ראט ַאנזַאק ןיא ךָאנ לה צי

 טסינָאלָאק ַא ךיז טָאה ָאד ,טייקש'יתיּבה-לעּב ַא ןופ לּתַא ןעצ
 .'המהּב סָאד טעלױקעגקעװַא םהיא טָאה ןעמ לייוו ,ןעגנַאהעגפױא
 הנוא ןופ רעגירעגנוה ךָאנ ןענעז ייז לייװ ,יײז ן'תיממ ,ונ ,על

 ןיב ךיא יא ןוא ,רימ טסיג טולּב סָאד ,ױזַא ךיא גיל--
 ,גנַאב רימ ןעוהט ייז ,,,תונמחר ּבָאה ךיא יא ,ייז ףיוא סעּכ ןיא
 ,,,תונמחר א .,.ןעטסינַאלַאק עגיזאדיד

 ןיא גידנעטש טגנילק וויטָאמ רעגיזָאדרעד ! תונמחר ַא--
 סע'גרה'רעד ךָאד טָאה וָאכַאילולָאּפ ןוא ,תוישעמ סווָאכַעילולָאּפ
 ,דגיק גירהעי-טכַא'נַא קַאה ַא טימ

 ןיז סױא-טקירד ,,תונמחר, טרָאװ סָאד טגָאז רע וַא ןוא
 ךרוד טרהירעג טרעװ ןיילא רע ,טייקגיצרַאה ןּוא טייקסטוג םיִנּפ
 יי ,טייקסשוג ןייז

 -ָאמ לָאמנייא ךיא גערפ--} רחיא טּפיױלג טָאג ןיא ןוא ,וג--
 ,ן װָאֿפַאילול

 רע טרעפטנע--! ןע'גיװרַאד טימ טלַאה ךיא ! ןייג--
 ? ןע'גיװרַאד טנָּאק רהיא ?סָאװ--
 רעד רַאפ ףמַאק רעד, .עמרוש ןיא ,ָאד ןיוש זיא סָאד-=

 לעגױפ רעד ,לעגױפ ַא טסע שנעט ַא .סע טסייה ?ץנעטסיוקע
 יװַא ,ןעטייװצ ַא ץימע טסע לעגילפ סָאד ןוא ,לעגילפ ַא טסע
 רעד ןוא .סע טסייה "ןעפָאטש ןופ ףיולזיירק; רעד .סע טהעג
 םהיא ףױא זיא רע לייוו ,רַאפרעד טשינ לעגיפ םעד טסע שנעמ
 ףיז טלהיפ סע יװ ןוא .ןעסע ליװ רע סָאװ ,רַאפרעד רָאנ ,ןייצ
 ליו רע :טשינ רע טֿכַארש םעד ןעגעװ--לעגױפ רעד ןופרעד
 יזַא יװ ,טשינ ךיֹוא טֿפַארט לעגױפ רעד ןוא ,רע טסע--ןעסע
 ךױא טֿכַארט לעגױפ רעד .לעגילפ סָאד ייברעד ךיז טלהיפ סע
 סָאװ ,ןעשנעמ ַא טּפַאֿכ רענייא .עלַא ױזַא ןוא .ןעסע ןופ רָאנ
 ןיא ןײרַא-טקַאּפ רעטייװצ רעד ,ןָאהטעג טשינרָאג םהיא טָאה
 טשינ סטֿכעלש םוש ןייק ךיוא סהיא טָאה סָאװ ,ןעשנעמ א עמרוט
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 -ייק ףױא זיא רענייק .ןעשנעמ ַא טע'גרה רעטירד רעד ,ןָאװטעג
 -ַאטס רעדעי ןּוא ןעסע ליװ רעדעי ,רהעמ טשינ ,זייּב טשינ םענ
 -ורעגנָא טרעװ סָאד ןוא ,ןָאק רע יװ ױזַא ,ןעסע ןעגעו ךיז טער
 ",ץנעטסיזקע רעד רַאפ ףמַאק, ןעפ

 .רַאד טימ ןעטלַאה ןעלעװ רימ ,ווָאֿכַאילולָאּפ  ,טוג ,ונ--
 -עּב ?גנוסַאּפוצ ןופ עירָאעט רעד טימ זיא סָאװ רעּבָא .ןע'ניוו
 ןעסַאּפוצ ךיז ,ןעשנעמ ןעשיווצ גידנעּבעל ,שנעמ רעד ךָאד ףרַאד
 ןעצעזעג ןוא ןעגנורעדָאפ ,ןעגנוגנידעּב יד וצ רוד וצ רוד ןופ
 ;ללּכ ןופ

 טשינ--.,טכַארטרעֿפ ווָאכַאילולָאּפ ךיז טָאה --? ךיז ןעסַאּפוצ--
 ךיז וטסעװ ,לשמל ,עגרָאטַאק וצ .ןעסַאּפוצ ךיז ןעמ ןָאק ץלַא וצ
 -ַאפוצ ךיז טזָאל שנעמ רעד זַא ,ױזַא ןיימ ךיא ,ןעסַאּפוצ טשינ
 ןעמ זַא רעּבָא ,ּביל םהיא ןענעז סָאװ ,ןעכַאז ענעי וצ רָאנ ןעס
 -עג ןעּבָאה ןעמ ןומ ,שרעדנַא סיּפע וצ ןעסַאּפוצ ןעלעװ ךיז לָאז

 ןופ עירָאעט, עגיזָאדיד .דלודעג ןייק טשינ ּבָאה ךיא טָא ,דלוד
 ,רימ רַאפ טשינ ךיז גוט ,טגָאז רהיא יװ ,'ךיז ןעטַאּפוצ

 ,שנעמ רעגיזָאדרעד 'ןיװרַאד רעה, םעד ןעגעװ טדער ױזַא

 -דנַאטש ןעשיפלעוו ַא ןופ ןע'ניװרַאד ןענַאטשרעפ טָאה סָאװ
 | - ,טקנוּפ

 --,תמא םעד ןעגָאז רָאנ רימ טליװ רהיא בוא ,רימ טגָאז--
 ַאקירעמַא ןייק ןענַאד ןופ--,טגערפעג לָאמניײא רימ רע טָאה

 ןטייוו זיא
 ,עפַאמ ַא טכַארּבעג םהיא ּבָאה ךיא
 טימ ןעטסָאמעגסױא ,ץּפַאמ רעד ןיא טקוקעג גנַאל טָאה רע

 ןוא ריּביס ןוא ןַאעקָא ןעסיורג םעד ,ּבַאטשסַאמ ן'טימ ,לריּפַאּפ ַא
 | | / .ןָאהטעג לעכיימש ַא ךָאנרעד

 ויא--רעהַא ןהעג וטסעװ .סױרַא-טמוק סָאד טשינ ,ָאי- |
 זיא יי תעשב ,השּבי ןוא .השֹּבי זיא--רעהא ןהעג וטסעװ .,רעסַאװ
 וד רעדָא רעסַאװ לױמ ַא ןעמהעגנָא וטסעװ ,סנײאצלַא זיא ,ךס ַא
 ןהעג וטסעװ !רהָאיצרַאװש ןייא--רעגנוה ןופ דרע ןעסע טסעװ
 ףעד זיא--סקניל ןעמהענױעפ ךיז וטסעװ ,טױט רעד זיא--סטכער
 !טױש רעד ךױא ןזיא ,טרָא ן'פױא ןעביײלּב וטסעװ ןוא טױט
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 רָאג ָאטשינ רעּבָא .ןעלַאפעגנײרַא על'השעמ ַא ןיא "װ טקנוּפ
 ,טֿכַאלצ ךיז רע טָאה--,ךעל'השעמ עכילקערש עניױזַא

 לעגנוי ַא רָאג ךָאנ ויִא סָאװ ,ָאֿכַאיללָאּפ ןיא סָאד טָא
 ןעגעװ טדער סָאװ ,לוש-טדָאטש רעד ןופ ןערָאװעג ןעמונעגסױרַא
 -געמ סקעז טע'גרה'רעד ןעּבעל ןייז ףיױא טָאה סָאװ ,ןע'גיװרַאד
 ,תונמחר טרָאװ סָאד רדסּכ טנהָאמרעד ןוא ןעש

 דיא ,וָאקרַאֿכ ןופ טרהיפעג ן'װָאכַאילולָאּפ טָאה ןעמ זַא
 ,לַאפ אזַא ןהעשעג

 .רעפ יד ןופ הבורק ַא ןענופעג ךיז טָאה לַאוקָאװ ן'פיוא
 טימ וַא ,טסואװעג טשינ טָאה יז .סעשטיװָאמיצרַא ענעּברָאטש
 ןופ רעדרעמ רעד טקישעג ךױא טרעװ עיטרַאּפ רעגיזָאדרעד
 ,םיבורק ערהיא

 טָּמּה ,םוקילבוּפ ןעשיווצ ןעגנַאגעגֿכרודַא זיא עיטרַאּפ יד זַא
 -רעד ףיוא ןעסעומש ןעמונעג היא רעגײטש רעד יװ ,םלוע רעד
 :עמעט רעגיזָאד

 ?ָאד ןעװעג ןעשנעמ עגידלושנוא ליפיוו--
 --טעװשג ןיא העג ךיא .ונייהד ,לרעיוּפ עגנוי סָאד טָא--

 -ידלושנוא נא ויא רֶׂש וַא--הבורק סעשטיװָאמיצרַא טגָאזעג טָאה
 א ןייז ןעד ןעמ ןָאק .םהיא ףױא קוק ַא רָאנ טיג רהיא .רעג
 ,ןָאהט גערפ ַא רשפא ןָאק ןעמ ! טֿכיזעג ןימ אזא טימ רעכערּברעפ

 !טקישרעפ טרעװ רע סָאװרַאפ
 -יזֲָאד רעד סֿניװַא זיא רעװ ,ןיא טעּב ךיא ,רימ טגָאז--

 .ךאװ רעד ןופ ריִציפָא נָא ייּב טגערפעג רעטנַאקעב ַא טָאה--? רעג
 טצ'גרח'רעד טָאה סָאװ ,וָאכַאילולָאּפ זיא סָאד ? רעד טָא--

 | ,..סעשטיװָאמיצױַא יד
 ,תושלח ןיא ןעלַאפעג זיִא עכילקילגנוא יד ןופ הבורק יד
 ,ן'װָאֿכַאילולָאּפ טלהעצרעד דָאזיּפַצ ןעגיזָאדמעד ּבָאה ךיא זַא

 ,טכַארטרעפ ךיז רע טָאה
 ּתעשֹּב ,,,ךימ ןהָאמרעד ךיא ,..רָאנ-טרַאװ + ,,,רָאנ-טרַאוװ--

 ךוא תולוק טכַאמעג ױרפ ַא סיּפע טָאה ,ןעּבירטעג זנוא טָאה ןעמ
 טרהעקעגמוא טלָאמעד ךָאנ ךימ ּבָאה ךיא .ןעלַאפעגרעדינַא זיא
 צלַאמ .,טקרעמעּב טשינרָאג ּבָאה ךיא ןוא .,,ןָאהטעג קֶק ַא ןוא
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 ..רעדָא הבורק ַא סנעצימע טניימעג ּבָאה ךיא ,,.ןעיירש ייז סָאװ

 :ןָאװטעג לעֿבײמש ַא טָאה ווָאֿכַאילולָאּפ
 .ןעדלַאװג טכַאמ "ענעועװעג עניימ, ןופ ענייא רעדָא--

 ! וָאקרַאֿכ ןיא טַאהעג יז ךיא בָאה ךס ַא

 ,טּפילַאיצעּפס רעד

 -ָאוװעג ןעגנַאגעּב סעדָא ןיא זיא קירוצ ןעּביז רחָאי ַא טיז

 ,ןעֿכערברעפ טיורג ַא ןעד
 ַא ןערָאװעג ןענופעג ןיא ץישריל ריקנֲאְּב רעטלַא רעד

 -ייא יד ,טשינרָאג ןעמ טָאה טע'בנג'עג ,טעּב ןיא רעטקיטשרעד
 ןיא ,רעמיצ ם'ניא ןענַאטשעג ןיא סָאװ ,דלעג ןטימ עסַאק ענעג
 ןטימ טקיטשעג ךיז טָאה ךיק ןיא .ןערָאװעג טרהירעגנָא טשינ
 רנעה ענעדנוּבעג טימ ,רעקנימַָאק האל לעךיײמּבוטש סָאד סעטָא
 ,ליומ ןעטּפָאטשרעּפ ַא טימ ןוא סיפ ןוא

 ןעסירעגניײרַא ךיז ןעּבָאה טכַאניײּב זַא ,טלהעצרעד טָאה יז
 -'רעד יז ןעלעוו יז זַא ,טגָאזעג ןעּבָאה סָאװ ,סעקסַאמ ןיא ןעשנעמ
 -ףרָאװ א ,ןעדנוּבעג יז ןעּבָאה ,ןעיירש טעװ יז םױא ,ןענע'גרה
 ןיא טרָאד סָאװ .ןרעמיצ עגידרעטייו יד ןיא קעװַא ןוא ןָאװטעג
 ,טשינ יז סייװ ,ןהששעג

 ןענעז םעד ןעגעװ סָאװ . ,שינעֿוז ַא ןעּביױהעגנָא ךיז טָאה
 ןעכַאז עֿכילקערש ןערָאװעג טלהעצרעד סעצָארּפ ן'ֿפיוא ךָאגרעד
 ךיז טָאה ,דשח-יפ.לע ןערָאװעג טריטסערַא ןיא סָאװ ,רענייא

 ,לעקריצ ןיא ןעגנאהעגפיוא

 ןעגנולעג ,טצעלוצ ,זיא ןעכוז ןעטסיזמוא ןעגנַאל ַא ךָאנ
 יד טפרַאשעג טָאה ץישוויל ריקנַאב ן'פיוא זַא ,ןעכַאמ וצ רָאלק
 טָאה סָאװ ,חצור א ,ןילימָאט ַא רענײא .עדנַאג עצנַאג ַא ןהייצ
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 ןיוש ךיז טָאה ןעמ ןעכלעוו ךָאנ ,טע'גרה'רעד ןעשנעמ ךס ַא ןיוש
 ,זיא סָאװ ,רעקצול עטּבילעג ןייז !דנעה יד ןיא רהעוועג טימ טגָאיעג-
 ןוא עגַאידָארּב רעד ךױא ןעװעג !עט'בנג א ,ךַאפ רהיא טול

 -עוובנג'עג טימ טלעדנַאהעג טָאה סָאװ ,הנמלא'נַא !װָאװל חצודי
 -בוטש סָאד טגילייטעּב ךיוא ךיז טָאה עדנַאּב רעד ןיא ,ןעכַאז עט
 ,וא ריחט יד םיחצור יד טגעפעעג טָאה סָאװ ,רעקנימַאק לעדיימ

 -עג ַא ןופ לָאר יד טליפשעג "ז טָאה ,טֿכַאמעגּבָא טָאה ןעמ יװ
 ,רענעדנוב-

 -ַאה םיחצור יד סָאװ ,סָאד ןעמוקעגסיוא זיא הנושמ רעּבָא
 ,עסַאק יד טרהירעגנַא טשינ ןעב

 טסילַאיצעּפס , רעד סָאװ ,טימרעד טרעלקרעד סע ןעגָאה יז
 -עג ןעדָאלעגנייא ןיא סָאװ ,ָאלוּפָאלװַאּפ ,"סעסַאק ןעכערבוצפיוא
 -ָארשעגרעּביא ךרָאמ ןתעשּב ךיז טָאה ,עדנַאב רעד ןיא ןערָאװ
 ,ןעפָאלטנַא ןוא ןעק

 ן'ָאלוּפָאלװַאּפ ןעֿכוז ןעמונעג ןעמ טָאה

 רע ןיא ןָא טייצ רענעי ןופ זַא ,טלעטשעגסיױרַא ךיז טָאה

 ,ןעכערברעפ ןייא ךָאנ ןעגנַאגעּפ
 -אנוַאק א ןעביורעב םייּב ןעלַאפעגנײרַא זיא ָאלופָאלוװַאּפ

 -אגזַאק ןיא דנעװָא ןופ ןעמוקעג .םירק ןיא ץעגרע ָאװטסײשט
 -עגֹנָא ,עסַאק יד ןעֿכָארּבעגפױא טכַאגיּב רע טָאה ,ָאװטסיײשטש
 ענייז זַא ,טרַאװעג ןוא רלעג טימ סענעשעק עלופ ךיז ןעטָאש
 ײד טנעפע ןעמ זא ,טרעהרעד .ןעריהט יד ןענעפע ןעלָאז םירבח
 -עשעק עגעגָאלשעגנָא טימ ןעגנַאגעגוצ ָאלוּפָאלװַאּפ זיא ,ןעריהט

 -וּפָאלװַאּפ רעּבָא--ןערָאװעג טנעפעעג ןענעז ןעריהט יד ,דלעג סעג
 ,ייצילַאּפ ןהעורעד גנולצולּפ טָאה ָאל

 .עגעגסױרַא טָאה ,בלּכַא ,רעפלעהטימ עגיימ ןופ רעגייא--
 ,ץכערק ַא טימ ַשלוּפָאלװַאֿפ טגָאז--! ןעב

 -עג טקישעגקעװַא זיא רע ןוא טּפשמ'רעפ םהיא טָאה ןעמ
 ,ריביס ןייק ןערָאװ

 סָאװ ,םיבלּכ יד ןעּבָאה טייצ רענעגייא רעד ןיא רעּכא-- :
 ."רעד--!ןעּבָאה רע לָאז ןרע-ןג ןעגיטכילע ,ןע'הישויל ןעּבָאה
 ףימ ערעיראק עצנַאג יד .ןעּבעגעגסיהַא רעריה ךימ  ,שע'גרח
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 ,ט'רטּפ'עגקעװַא רימ
 .ז ערעירַאק ַא רַאּפ סָאװ--

 עג ןיוש זיא ץלַא ."רעשיוט, ַא טַאהעג ןיוש ּבָאה ךיא--

 ןעמוקעג טלָאװ ךיא יװ דלַאּב .גנונדרָא רעטסעּב רעד ןיא ןעװ

 ,דגָאלסױא ןייק ןערהָאמעגקעװַא ףֹּכיּת ךיא טלָאװ ,טרָא ן'פיוא

 ףע'חמא ןיימ וצ ןעמונעג דלַאּב ךיז טלָאװ ןוא ,ליּפשייּב םוצ

 | - .ךאפ
 !ךַאפ ַא רַאפ סָאװ וצ--
 ! ןעֿכערּבפיױא סעסַאק--
 ,ץפיז ַא טימ סױרַא סע טגָאז ָאלוּפָאלװַאּפ ןוא

 =טרעצ ןימ ַא רַאגָאז ךיז טרעה "סעסַאק, טרָאװ םעד ןיא |

 | .רפ רעטּבילעג ַא ןופ ןעמָאנ רעד יװ טקנוּפ ,טײקֿיל

 טפַארּבעג ,געוו ןופ ןערָאװעג טרהעקעגמוא זיא ָאלוּפָאלװַאּפ

 ץרַאפ ןערָאװעג טלעטשעג ןענעז טָא ןוא סעדָא ןיא ןערָאװעג

 57 טָאה סָאװ ,יורפ עטנערהָא-עּב ערעגָאמ ַא ,רעקנימַאק :טֿכירעג

 םימ גנויַא רוּבג ַא ,ָאװל ;טרעטיצעג ןוא טנייוועג טייצ עצנַאג

 םעד טכַארטעּב טייצ עצנַאג יד טָאה סָאװ ,קילּב ןעשיטַאּפַא'נַא

 ףיז טָאה ןוא רעטכיר יד ,םוקילּבוּפ סָאד ,דנעװ יד ,ןעקלַאּב

 יה טקנופ ,רָאפ-טמוק סָאװ ,טימרעד טריסערעטניא טשינ ןיטולחל

 סָאװ ,רעקצול יורפ עשידוי יד ;ןעגנַאגעגנָא טשינ סע טלָאװ םהיא

 -עג טייצ עצנַאג יד טָאה סָאװ ןוא ןעכַאז עטעבנג'עג ףיוא-טפיוק
 זיא יז *! גידלוש טשינ ןיִּב ךיא !גידלוש טשינ ןיּב ךיא , : ןעירש

 .ענעש ַא רהעז ןעוועג ,גיטנעק ,לָאמַא זיא ןוא עגנוי ַא רָאג ךָאנ

 -וק ףיא ןעגנַאגעג ןוא ןערָאװעג בױט עמרוט ןיא יז זיא טציא

 :טכירעג םעד ןעדלָאטעג דלַאּב טָאה יז ,סעיל

 ײָאט ןעּבענ ןעצעזרעדינַא טשינ ךימ לָאז ןעמ ,טעּב ךיא--

 ,ןענע'גרה'רעד ךימ טעװ רע--ןע'נילימ
 לָאמ ךס ַא טייצ רעגיזָאדרעד רַאפ ןיוש זיא סָאװ ,ןילימָאט

 -עג ןיא ,עגרָאטַאק וצ ןערָאװעג טּפשמ'רעפ ןוא טפשמ'עג

 רָאלק רעּבָא ,ץרוק טָאה ,רעגיהורַא רהעז ןעטייק ןיא ןעסעז

 =רָאפ ןיא ךַאז יד ױזַא יװ טֿכירעג םעד טרעלקרעד ךילטייד ןוא

 | .ןעמוקעג
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 =ןַאּפ ךירג רעד ןעטייק ןיא ןעסעזעג ךיוא זיא ייּברעד ןוא
 סָאװ ,ןערהָאי עלעטימ ןופ ,רעֿבילגעװעּב א רהעז שנעמ ַא ,ָאלוּפָאל
 -קערש טָאה רע .עגרָאטַאק וצ ןעװעג טּפשמ'רעפ ךיוא ןיוש זיא

 ,ענערָאװשעג יד ,רעטֿכיר יד ,םוקילּבוּפ סָאד טריסערעטניא ךיל
 -'בַא ייב רע טגערפ--;טנָאקעג ךימ רחיא טָאה רעהירפ--

 -רעפ ןעניפעגסיוא ןיא טסילַאיצעּפס ַא זיא סָאװ ,וַאטסירּפ ַא--תודע
 ,רעכערּב

 ,טנעגעגעב טשינ ,ןייג--
 ;טנַאקעּב ךייא זיא "ןַאּפ, ןעמָאנ רעד ןוא--
 ! יאדוא ,ונ--
 ,ץרא-ךרד ןימ א ןעװעגסױרַא וליפא טָאה תודע רעד
 ,ןעמָאנ-ךַאפ סָאלוּפָאלװַאּפ זיא סָאד--ןַאּפ

 -ָאנוצ םעד ןעמוקעּב ָאלוטָאלװַאּפ טָאה םיבנג יד ןעשיװצ
 =ייר ןוא ןעטיירּב ,ןעטוג ַא וצ טייהנהעוועג ןייז רַאפ "ןַאפ, ןעמ
 ,גָאט ַא ןעּבעל ןוא טנַארפ-השעמ ןהעג ןייז רַאפ ,ןעּבעל ןעכ

 -ָאלװַאּפ טָאה--! ןעגָארטעג עלעדמעה ַא לּבור גיסיירד וצ--
 -ייֵל ןײק טשינ ןוא ,טּבעװניּפש--.ןילַאֿכַאס ףיוא טצכערקעג ָאלוּפ
 | ,דגעו

 .רעד ןעמוקעב ךיא ָאלוּפָאלװַאּפ טָאה "ןַאּפ, ןעמָאנ םעד
 ,תובנג עגיזיר עסיורג ףיױא ןהעג וױלב טגעלפ רע סָאװ ,רַאפ

 -נעמ עטַאװירּפ וצ ,רָאטנַאק ַא ,קנַאּב ַא זיא--ךַאפ ןיימ--
 רחעז וצ רעּבָא ,ןעריקיטקַארּפ ןחעג לָאמַא ךיוא ךיא געלפ ןעש
 | ,עמייר

 -יילק ַא טימ ,"ּבָארַא ךיז רע טזָאל, ןעשנעמ עטַאווירּפ וצ
 .,טגיטפעשעּב טשינ ןעגנַאגניא ָאלוּפָאלװַאּפ ךיז טָאה ?קיטקַארּפ, רעג

 סָאװ ,רַאפרעד ךיוא ןעפורעג ךָאנ םהיא ןעמ טָאה ''ןַאפ,
 -גַאג רעד וצ דשח ןוא הואג עיורג טימ ןעגױצעּב ךיז טָאה רע -

 -לעועג ןייז ןוא עיסעסָאװּפ ןייז ןופ ןעשנעמ .םיבנג עדנַאּב רעצ
 -עג ָאלּפָאלװַאּפ טָאה ,ןעטּכַא טנָאקעג ייז טָאה ןעמ סָאװ ,טּפַאש
 ,ריפ-יירד ַא טַאה

 ץגירעּביא יד טימ .,אװקסָאמ ןיא ַאזַא רענייא ןַאהרַאפ--
 ,דנַאלסױא ןיא ןעפָארטעג ךימ ךיא בָאה
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 רע .דנַאלסור ץנַאג ןיא ןעננלקעג טאה "ןַאּפ. ןעמאג רעד
 .,םיוצמ ,דנַאלנעֿכירג ,ייקרעט ,ןעינעמור ןיא טנַאקעּב ןעזעג זיא

 ,ענערָאװשעג יד ןַאּפ טרעלקרעד--! חרומ ןיא טּפיוהרעּביא--
 ן'רַאפ טלהעצרעד ץלַא סָאד ןעּבָאה טיײל-ײצילָאּפ יד תעשב

 ןופ ןעּביוהעגפיוא ךיז רע טָאה ,ן ָאלוּפָאלװַאט-ןַאּפ ןעגעוו טכירעג- |
 ַא רעגניפ ן'טימ רֶע טָאװ ,ןעטייק יד טימ גידנעגנילק ןוא ,טרָא

 :ץרַאה ןעגייא ןייז ףיוא ןָאװטעג לעטייט

 ! ןַאפ סָאד ןי ךיא--
 -ָאה ייז זַא ,טלהעצרעד ךָאנרעד .ןעגָאה רעטכיר עטלַא יד

 -גָאלקעגנָא ןעלעגיגירַא ןימ ַאזַא ןהעזעג טשינ לָאמנײק ךָאנ ןעּב
 ,רע יװ ,ןעט

 -רעפ םעד--?הדע'נַא וצ טדנעװעג ךיז טָאה ָאלופָאלװַאּפ
 : ןהוז ַא סעצישוויל םענעּברַאטש

 רעיא ןופ עסַאק יד רהיא טנַאק ,ךייא טעּפ ךיא ,טגָאז--
 | : }רעטָאפ םענעבראטשרעפ

 ,טציא ךױא ךָאנ יז ּבָאה ךיא ,ָאי--
 !ַאוַא ןוא ַאזַא עקרַאמ יד !םרָאפ ַאזַא ןוא ַאוַא טָאה יז--
 .ָאי--

 טנעפע יז ןוא !;טערקעס ַאזַא ןוא אזַא טָאה סָאלש רעד--
 וזַא ןוא יױזַא ךיז

 םיטרפ עטסנעלק עמַאס יד ןעּבעגעגרעּביא טײה ָאלומַאלווַאּפ

 | ,ןעטערקעס-עסאק עלַא ןופ
 ,7 .7ָ ,ָאי--

 "עג לֶאְו עסַאק יד וַא ,ןָאהט ןעמ ףרַאדעּב טָאװ ,טגָאז--

 ?גנַאלק ַא ןהָא ןערעװ טנעפש
 ,,טשינ סייװ ךיא  .,,ןעצעלֿכ--
 אזַא ָאד טרָאד ןיא טייז ןייא ןיא .טּוג ךייא טנהָאמרעד--

 עסַאק יד ךיז טעװ ,ןָאהט קירד ַא יז טעװ רהיא זַא .עקּפָאנק ןימ
 ,גנ8ק םוש ןהָא ןענעפע

 ?רהיא טגָאז ,טייז רענעי ןיא--
 טרָאד ,ךייא טנהָאמרעד ,טשינ רעּבָא ךיז טלייא ,ָאי ,

 ,עקּפָאנק ןימ ַאזַא יז .ףרַאדעּב
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 יא סָאװ .עקּפָאנק ןימ ַאזַא ןַאהרַאפ !תמא יקַאט ; ָאי--

 םוש 8 ןהֶא עסַאק יד ךילקריװ ךיז טנעפע ,וצ ױ טקירד ןעמ

 | ,תודע רעד ךיז טנהָאמרעד --! גנַאלק

 ךיא--,טכירעג םוצ ָאלוּטָאלװַאּפ ךיז טדנעוו--! רהיא טהעז--

 ,ןיילַא רע רעדייא ,עסַאק ןייז רעסעּב ןָאק

 -העגלײטנָא ןייז טגעקיילעגגא ןעצנַאגניא טָאה ָאלוּפָאלװַאּפ |

 טשינ הבשחמ רעד ןיא וליפא סע טָאה רע .החיצר רעד ןיא ןעמ

 ,טאהעג
 טיירש--| טײקשירַאנ ַאזַא ףיוא גיחעפ ךיא ןיב עשז-ןיוש---

 ךיא ?רימ סע גױט סָאװ וצ--גנוגייצרעּביא טימ ,סייה טסיוא רע

 :ךַאפ םענעגייא ןיימ ,ןעקנַאד וצ טָאג ,באח

 יא טָאה רע ןוא ."ןעקנַאד וצ טָאג טגָאזעג יִקַאס יױזַא

 ראד זַא ,"ךַאפפ טרָאװ סָאד טגהָאמרעד ץיה אזא טימ ןוא טפָא

 .ןָאהטעג גערפ ַא ףוט-לּכ.ףוס טָאח רעציזראפ

 1סָאד "היא טדער ךַאפ ַא רַאפ סָאװ ןעגטװ--

 5 יטַאמָאל יַאיטַאק--
 א

 ײ;לװַאּפ טגָאז--! ךַאפ ןיימ רַאט ןעטייק ןליפא גָארט ךיא--

 עסױרג ַא רהעז ןעמוקעּב טלָאװ רע יװ טקנוּפ ,ץלָאטש טימ אלוּפ

 יא וליפא ךימ ןָאק ןעמ ,טרעהעג טָאה = רהיא---,גנונֿפײצטױא

 !ןעמוקעב ריּביס וליפא ךיא בָאה ךַאפ ןיימ רַאפ ,דנַאלטיױוא

 :ײז יו ,בנג ַאזַא ךױוא ןיִב ,ענערָאװשעג ןרעה  ,ךיא--

 -ערָאװשעג יד רֶע טרעלקרעד--,רערעדנַא'נַא זיא ךַאּפ ןיימ רעגצָא

 סָמה רעד .ןעכַאפ עגעדישרעפ ףיוא טלייטעג ןערעװ ףימ-- =:

 סעװ ,בנג-ענעשעק ַא זיא רענײא .ןרעדנַא'נַא טָאה רענעי ,אזַא

 סָאד--ןעריהט-טַאג ךרוד סרעטופ ןענע'בנג ןהעג טשינ ןיוש רע

 -יגדַארַאֿפ, ןַאהרַאפ ןיוש ןענעז ףיורעד .ךַאפ ןייז טשינ ןיוש זיא

 יד ןענע הנג'עּב ןהעג טשיג טעװ ,רעדיװ ,קיגדַארַאּפ א ,"סעק

 ףױרעד .ךַאפ ןייז טשינ ןיא סָאד םורָאװ .גוצ ןיא ןערישזַאסַאּפ

 .ןעכערגפיוא טעטַאק (+
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 .טסילַאיצעּפס רהיא ךיז טָאה ךַאז עדעי ,םיבנג-גוצ ָאד ןענעז
 ,סעסַאק ןעכערּבוצפיוא טסילַאיצעּפס ַא ןיּב ,לשמל ,ךיא

 גנורעיודעּב טקירדעגסיוא טָאה םינּפ ןייז ןוא דנעה יד טימ ןָאהט -עג שטַאּפ ַא רע טָאה--! ךיא ! ןעגע'גרה ןהעג ךיא לעוװ--
 ןענעפע ךָאד געלפ ךיא ?ןָאהט סע ךיא לָאז סָאװ וצ--,טייקשיר -ַאנ ַאזַא ןייז-וצ-רעשמ גיהעפ ןענעז סָאװ ,ןעשנעמ יד רעּביא
 ןעגיאייברעד ןיא ןעציז טגעלפ תיּבה-לעּב רעד תעשּב ,סעסַאק
 .טרעהעג טשינרָאג טָאה רענייק ןוא ,רעמיצ

 רָאנ ,עסַאק ַא ןעכערּב טשינ לָאמנייק טגָאז ָאלוּפָאלװַאּפ =
 עסַאק ַא ןעכערב .'ןענעפע, :ךייװ סא ךיז רע טקירד לָאמעלַא
 יז ןעמ ףרַאדעּב ןענעפע ,שירַאנ זאא

 .טגפיוא טשינרָאג ךיז טלָאװ ץישוויל--ןעגנַאגעגקעװַא רימ טלָאװ ןוא ןעמונעגוצ דלעג סָאד ,טנעפעעג עסַאק יד טלָאװ ךיא--
 ַא ןענע'גרה ןהעג לעװ ךיא--ריד-ַאנ רָאג עד ןוא | ןליפא טּפַאכ
 | .ןעשגעמ

 רעציזרַאפ רעד רעגיא-טקַאה--,רהיא טגָאז ךָאד = רעּבָא--
 ,ךיז טימ רעװלָאװער ַא טָאהעג סָאה רהיא זַא--ןושל-הנעמ ןייז

 .טיירש--!ךיוא לַאשזניק ַא--רעװלָאװער ַא רָאנ טשינ ןוא--
 ןוא !םיבלּכ סיּפע ךָאד ןענעז סָאד---.ָא?וּפָאלוַאּפ ןערב טימ סיוא
 .טרָאּפ םענעדלָאג ַא ןוא ךעלרעגניפ ,רעגייז ַא ףיז ייּב ּבָאה ךיא
 יז ףילוצ רהעװעג ךיז ייּב ןעּבָאה ךָאד ךיא ףרַאדעּב ,רַאגיצ
 ,ךיז ןעלייטוצ םייּב ןענע'גרה'רעד טנָאקעג ךימ ךָאד ןעּבָאה יז

 :ױזַא ןעמוקעגרָאפ תמאּב זיא ךרָאמ סע'צישוויל ןוא
 -עג רָאנ טָאה ןעמ ,טכַארטרעפ טשינ ןעמ סָאה דרָאמ ןייק

 ,ןירילעבוי א ןעועג זיא ןירעֿכַאמ עצנַאג יד ,ןעּביױורעּב טלָאװ
 סָאװ ,רעטנַאקעּב רהיא ןופ .ןעֿכַאז עטע'בנג'עג יד ףיוא-טפיוק טָאװ
 תימת-לעב רעד זַא ,טרעהעג ױ טָאה ,רעקנימַאק ןעסיײהעג טָאה
 .םיונוצ יז יז טָאה ,םייתרעדניא דלעג עצנַאג סָאד טלַאה
 ןע'נילימָאט רעריּבַאר יד טימ ,עטנַאקעּב ערהיא טימ ?'טרהיפעג
 עטריּבַארעגנָא יד ןעפיוקרעפ היא ןענעלפ סָאװ - ,ן'װָאװל ןוא
 ןײלַא ןעמ לָאז !עסַאק יד ןעמ טנעפע יװַא יו רעּבָא ,ןעכַאז
 טרעװ סָאד יױזַא יװ ,טשינ סײװ ןעמ תעשּב ,עסַאק יד ןענעפָא
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 ,סיפ יד ףױא ּבומש עצנַאג יד ןעביהפיא ןעמ ןָאק ,ןָאװטעג
 ,טסילַאיצעּפס ןעטמהירעּב ן'טימ טצינעּב עינַאּפמָאק יד ךיז טָאה
 .סעדָא ןייק "ךילטפעשעג, ןעמוקעג דָארג זיא סָאװ ,ןַאּפ ן'טימ

 .ןעגילייטעּב ךיז לָאז רע ,טגעלעגרָאפ םהיא טָאה יז
 טייּברַא לעקיטש ענעש סָאד ףוא קעװַא זיא .ןַאּפ רעד

 -ַאק ןעסייהעג טָאה רע ,טייקגיטכיזרָאפ רעכילגהעוועג ןייז סימ

 סלַא ןעפור םהיא ןוא ,סָאלש א ןעכַאמ עילַאק לָאז יז ,ן'רעקנימ
 ,ןײרַא בוטש ןיא רעסָאלש.השעמ טש'רמולּפ ןעמוקעג ,רעסָאלש
 -ץגיײּברַאפ ,וא ןרעמיצ יד ןופ ןַאלּפ םעד טֿכַארטעּב רע טָאה
 .עסַאק רעד ףיוא קוק ַא טּפַאכעג ,גידנעה

 ןוא ,עסַאק ַא ףױא ןָאהט קוק ןייא רָאנ ףרַאדעּב ךיא--
 זיא ,ןהעזעג דלַאּב ךיא בָאה ,עסַאק יד--ןיוש יז העטשרעפ ךיא
 טָאהעג ןיוש ךיא כָאװ קיטקַארּפ רעד ןיא .ערעווש ןייק טשינ
 ,ענױזַא סעסַאק עֿכילטע

 : ץינַאּפמָאק רעד ןטװעג-עידומ טָאה ָאלופָאלרוַאּפ
 !ןיגע רעטכייל א--

 | :ןעװעג-הרתמ טָאה רע רָאנ
 א ףױא .ןעטייקשירַאג ןהָא--ןעסיװ רעּבָא טלָאז רהיא--

 -ויל .טׁשיִנ סָאד ףרַאדעּב ןעמ ןוא .טשינ ךיא העג טייקשירַאג
 .עסאק יד ןענעפע לעװ ךיא יװ ,ןערעה טשינרָאג טעװ ץיש

 .טגיטצטשעב ןילימָאק ךיוא רימ סע טָאה עגרָאטַאק ףיוא
 א סיפע רײד זיא סָאד .ןעװעג תמאב זיא ךַאמּבָא ַאזַא--

 | ,ןָא-ןימ-רהיר-טשינ ַא ,ןַאפ ַא ,הררש
 -עג רעקנימַאק טָאה דנעװָא ןיא גָאט ןעטמיטשעב םעד ןיא

 ןײרַא ןיא ךיק ןיא ןוא ןעגיטשמיה יד ןופ ריהט יד טנעפע
 טָאה ןילימָאט--רעדיילק עשרענעמ ןיא רעקצול ,ןילימָאט = ,ווָאװל-

 ָאלּפַאלװַאֿפ .טירש ַא ףױא ךיז ןופ טזָאלעגּבָא טשינ ן'רעקצול
 ,ןײרַא ךיוא זיא .ןעטגעסורטסניא עגיטיונ, יד טימ

 .טָאה עינַאּפמָאק יד .ןעּפָאלשעג טשיג ךָאנ טָאה ץישוויל
 ךיז ןעּבעגוצוצ ,--ןעפנָארּב ןעקנורטעג טָאה ןעמ ,ךיק ןיא טרַאװעג
 טָאה רע .ָאלֹוּכָאלװַאּפ רעסיוא ,ןעקנורטעג ןעגָאה עלַא--''טומ
 .ן'רוּכש'נֲא טשינ םהיא לָאז ןעמ ,טָאהעג-ארומ
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 זיא ןילימָאט רעדליו ןוא רעגיד'תויריזכא ,רעטכעלש רעד
 .טגערעגפיוא םהיא טָאה ןעטרַאװ סָאד ןוא ןערָאװעג רוּכש רעבָא
 -הרתמ טָאה ןוא ןעגיהורנואעּב ןעּבױהעגנָא ךיז טָאה ָאלוּפָאלװַאּפ
 : ןעוועג

 !ןעטײקשירַאנ ןהָא--ןעקנעדעג עשז רהיא טלָאז--
 !ןיוש גייוש רעּבָא !טֿכַאמעגּבָא !טֿפער--
 :ןערעהוצ ןעגנאגעג ךיז זיא רעקנימַאק
 ,ליטש זיא'ס ,ןעפַאלשעגנייא ,ךיז טכַאד--
 -קעװַא ,לימ סָאד רהיא טקַאהרעפ ,ןעדנוּבעג יז טָאה ןעמ

 ןעגנַאגעגסױרַא ןוא טעּב ןיא טגעלעג
 ,וָאװל .עסַאק י"ד ןעסיירפױא טפרַאדעּב טָאה ָאלוּפָאלװַאּפ

 .ךַאװ ןעטלַאה טפרַאדעּב ןעבָאה רעקצול ,ןילימָאט
 טהפטש סע ואו ,רעמיצ ןיא ןעגנַאגעגנירַא ליטש ןעמ ןיא

 | | / .עסַאק יד
 ,רעמיצפָאלש סעצישוויל ןיא ,רעמיצ ןעגיד'תונכש םעד ןיא

 ,גיטֿכיל ןעװעג רֶעּבֶא זיא

 .ךוב ַא טנעיילעג ןוא טעּב ןיא ןעגעלעג זיא רעטלא רעד
 .םעטָא םעד ןעטלַאהעגנייא ןעּבָאה רעריּבאר יד
 ,וָאװל ,ןילימָאט ,רעקצול .טונימ עכילטע קעװַא ןענעז ױזַא

 ,ןעמעטָא וצ טגעוורעד טשינ ךיז ןוא ןענַאטשעג ןענעז ָאלונָאלװַאּפ
 ןפוא ןעטסגיהור עמַאס ןפױא ךיז טָאה רעקשטעטלַא רעד ןוא
 ,טנעיילעג

 טימ ןעװעג טשינ !רעּבירַא ןענעז העש עכילסע יװ ױזַא--

 ,אלוּפָאלװַאּפ טגָאז--! ןעמעטָא וצ סָאװ
 רע .ןעטלַאהעגסױא טשינ גנולצולּפ טָאה ןילימָאט רעּבָא

 .םהיא ךָאנ וָאװל ןוא רעמיצפָאלש ןיא ןעפרָאװעג ךיז טָאה
 ,סיפ יד ןערָאװעג טקַאהעגרעטנוא ןענעז ןָאלוּפָאלװַאּפ ייּב
 -עּב טשינ .ּפָאק םעד ןעּבױהעגפיוא רָאנ טָאה רעטלַא רעד

 ַא ןעפרָאװעגפױרַא טָאה ןילימָאט .ןעיירשוצסיוא וליפא ןעזיוו
 .ןעגיוצרעפ ,קע ןעטיײװצ ן'רַאפ טּפַאכעג טָאה ווָאװל .לעקירטש
 .,טױט ןעװעג זיא רעטלַא רעד .שינעּפָארכ ַא

 .ןָאלוּפָאלװַאּפ וצ טרהעקעגמוא ןילימָאט ךיז טָאה טלָאמעד
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 טשינ לָאמנײק ןעבעל ןיימ ןיא ךָאנ ךיא ּבָאה םינּפ ַאזַא--

 .ןאפ רעד טגָאז--! ןהעזעג
 ,ריהט רעד וצ ןעּפרָאװעג ךיז רע טָאה

 ,געװ םעד טלעטשרעפ ווָאװל טהיא טָאה
 {עסַאק יד ןוא--
 :רעװלָאװער ַא טּפַאֿפעגסױרַא טָאה ָאלוּפָאלוַאּפ
 ! רעקיטש ףיוא ןעקַאהוצ היד ךיא לעװ ּפָאק םעד--

 ףור--ָאלוּפָאלװַאּפ ןוא טרהעקעגּבָא ךיז טָאה הצור רעד
 | | ,לעסינקַאגק םהיא

 טלהעצרעד--,ןעקָארשרעד טלָאמעד עלַא ךיז ןעבָאה רימ--

 ,וָאװל
 .מירג ןיא ןײרַא זיא רע .ךילקערש ןעװעג זיא ןילימָאט

 רעד ףיױא טצעזעגרעדינַא ךיז רע טָאה ,ןיק ןיא ןעמוקעג ,ןרָאצ
 ןעהערד ןעמונעג ךיז טָאה עגעי זַא ןוא ,רעקנימַאק רענעדנוּבעג
 ,ּפָאק ןיא קַאנק ַאוַא טגנַאלרעד רהיא רע טָאה ,םהיא רעטגוא

 ,ןייזטסואועפ סָאד ןערָאלרעּפ טָאה יז זַא

 ,טלעּפַאצעג ךיז ןעּבָאה וָאװל ןוא רעקצול
 -שיגרה'רעד ןעמעלַא טעװ רע זַא ,טניימעג ןעּבָאה ייז--

 | .ןעג

 ,םימחר ןעטעבעג הינק יד ףױא םהיא טָאה רעקצול

 ,ךיז גיהורעג ! ךיז גיהורעג .רעבָא--
 .ךיז וצ ןעמוקעג םיוק ויא רע
 ,דרָאמ רעד ןהעשעג זיא יװַא טָא

 =וזַא טימ ! טרעטנַאלּפעגנײרַא ךיז טײקשירַאנ ןימ ַאזַא ןיא--

 סעומש ַא ןיא ,לָאמניײא ךיז טָאה--! ןעדנוּברעפ ךיז ןעפרואווסיוא ענ
 ןיא ןוא ןירַא טָאק ןיא ןעגָאלשעג ַאלוּפַאלװַאּפ - ,ןילַאֿכַאס ףיוא

 5 אה--.גנולפייוװצרעפ .ע'תמא טלהיפעג ךיז סָאה רעטרעװ עגייז
 ּבָאה ךיא תעשּב ,דרָאמ ַא ןיא !טרעטנַאלטעגנײרַא ךיז דרָאמ ַא ןיא
 | .יךַאפ ןיימ רימ

 ףוא טּבױלגעג טשינ ןָאלוּפָאלװַאּפ ןעּבָאה ענערָאװשעג יד
 ףרָאמ ַא ןיא רעמהעגלײטנָא'גַא יװ טּפשמ'רעפ םהיא טָאה ןעמ
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 ןוא ןע'נילימָאט טימ ךיילגוצ הנוּכ רעטמיטשעּב-סיוארָאּפ ַא טימי
 - : ,ן'וטוול

 -ץֹּב ןוא ןעלסקַא יד טימ ןעּבױהעג רָאנ טָאה ָאלּפָאלװַאּפ
 .רָאטשרעפ טציא םעד--גנומיטשעּב טול טַאקָאװדַא ןייז טקנַאד
 ,שטיװָאכַאװ םענעצב

 / ,סָאד ןוא .גנוגידיטרעפ רעייא רַאפ ךייא קנַאד ךיא--
 .עג יד ,דלוש רעייא טשינ ןיא ,טּפשמ'רעפ ךימ טָאה ןעמ סָאװ
 ןענַאטשרעּפ טשינ זנוא ןעּבָאה רעטֿכיר ענערָאװש

 ,ןַאּפ רעד, ןעװעג זיא ַאזַא טָא |

 ףיוא ץַאלוּפָאלװַאּפ ןעקַאּפ טנָאקעג טשינ לָאמנייק ּבָאה ךיא

 ,עמרוט ?רעיירפ, רעקטװָארדנַאסקעלַא רעד ןיא טסמוק ,ןילַאֿכַאס-

 | | ; ָאד זיא ָאלוטָאלוװַאּפ--
 ,להימפמַאד רעד ןיא ,טייּברַא רעד ייּב--

 : ,ןיהַא וטסהעג
 ,קעװַא זיא ָאלוֿפָאלװַאּפ--
 םושּב ןוא--דנעװַא ןיא ,הירפרעדניא טכוזעג םהיא ךיא ּבָאה

 | ,ןעניפעג טנָאקעג טשינ ןפוא
 רעד רעּביא טעקנַאלּבעגמורַא ױזַא ךימ ךיא ּבָאה לָאמנייא

 -בעטשֿכוּב--ןָאהטעג ףרָאװ ַא גנולצולפ רימ ףיױא ךיז טָאה ,עמרוט

 -עג טקישרעפ ןיא סָאװ ,רעזַאקװַאק ַא סיּפע--ןָאהטעג ףרָאװ ַא ךילי
 סיפע טַאהעג טָאה רע .המקנ-טולב--ןעדרָאמ עֿכילטע רַאפ ןערָאװ

 םהיא טָאה ןעמ ןוא סעינעשַארּפ ןעבעגעגנָא טָאה רע :תועיבּת
 :רימ ייב טרעדָאפעג סע רע טָאה טציא ןוא ,טרעפטנעעג טשינ

 | ! רעפטנע---
 טשינ ןיּב ךיא זַא ,טגייצרעּביא םהיא ךיא ּבָאה טסיזמוא

 -עה טלָאװעג טשינרָאג טָאה רעזַאקװַאק רעד ,ָאװטסלַאשטַאנ ןייק

 | .ןהעז ןוא ןערי
 -לַאשטַאנ ןייק טשינ סָאװרַאפ ? ָאװטסלַאשטַאנ עינ קַאק--

 ןרעפטנע ףיוא ןוא ,ָאװטסלַאשטַאנ ָאד ןיא ןעסיימש ףיוא ? ָאװטס

 | ָאװטסלַאשטַאנ ןייק ָאטשינ זיא ךַאז רעטכערעג ַא ףיוא-
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 : ןענערב ןעגיוא יד
 רימ ןעליו רהעמ .סָאידשז ַאדָאג ַאװד !ּביג רעפטנע'נא---

 ,ןעטרַאװ טשינ
 .ןעסױטשעגּבָא םהיא טָאה דנַאה עקרַאטש ַא סיפע
 ןיימ ףיוא ןָאװט סעומש ַא םהיא טימ טשרָאקַא לעװ ךיא--

 ! רעגייטש

 יד טימ ,קינשזרָאטַאק רעדנוזעג ַא ןענַאטשעג זיא ךימ רַאפ
 סָאד .טיײיזַא ףױא לעטיה ענרעדעל סטָאד :ןעטיײז יד ײב דנעה
 ףיוא טַאלַאכ רעד .ןעגַארק ןעטהיינעגסױא ןעמורק ַא םימ דמעהי
 רעשיּפיט ַא יװ סיוא-טהעז .ךיז טלַאה רע סָאװ םיוק--לעסקַא ןייא
 ,ןַאװיא'נַא .ַא טייהטמהירעּב-עמרוט יד ןעוועג זיא סָאד ."ןַאװיא,-
 ,(*ןע'נירטַאּפ וליּפַא ןעּבעגעגכָאנ טשינ טָאה סָאװ

 רהיא טנעז רעװ ,ןעגערפ ךייא לעװ ךיא ,עטלָאװזָאּפ-ּפ ַא--
 ?ָאװטסלַאשטַאג ןייק טשינ טנעז רהיא בוא ,סגױזַא!

 ,טשינ ךיוא ךיד ךָאד גערפ ךיא ?ריד וצ סע טָאה סָאװ--
 !טויּב וד רעװי

 ! ס-עטלָאװזָאּפ ! ס-טענ--
 םעד טלעטשרעפ ענימ רעגיד'הפצוח ַא טימ רימ טָאה ןוא

 | ,געוו
 .לַאשטַאנ ןייק טשינ ,טגָאז רהיא יװ ,טנעז רּהיא ביוא--

 ?א !עמרוט יד רהיא טוזעּב טכער ַא רַאפ סָאװ ףיוא ָטִס ,ָאווטס|
 סָאװ טימ ,טרַאװ ןעמ .ןעטנַאטסערַא םלוע'נַא טהעטש םורַא

 .ןעגידנע סע ךיז טעװ
 טימ ייז ןעשַארטסנָא ,עשיטירק ַא ןעװעג ויא עגַאל יד

 ןערילרעפ יװ ,טוג ױזַא זיא ,יײז ןעגָאלקנָא טימ ,ָאװטסלַאשטַאג
 ,ןעטיהסיוא טָאג לָאז ,ןעטנַאטסערַא יד ייּב עיטַאּפמיס עצנַאג יד
 ןיא ןעלַאפ ,ךיז ןעמעשרעפ יװ ,טוג ױזַא זיא ,רעדיוו ,ןעּבעגכָאג !
 לָאז--סיּפע טימ םהיא ןעמעשרעפ .עמרוט רעד ןופ ןעגױא יד

 עגרָאטַאק עצנַאג יד ןעטלַאװעג טָאה סָאװ ,לשטירטָאמס-עמרוט א -- ןירכאּפ(*

 ןעטנַאטסערַא יד ךרוד ןערטרעג טע'גרה'רעד ךָאנרעד ,ארומירעד ןיא-
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 "ףע ידּכ ,ץימש ליפיוזַא טּפַאכעג טָאה שנעמ ַא !ןעטיהסיױא טָאג
 .ָאד ןוא ."ןַאװיא ,'גָא ןופ דובפ םעד וצ ןעגָאלשרעד ךיג ךיז לָאז
 ןעצנַאג םעד ןעכַאמ עילַאק ןוא ןעוָאלבָארַא ץלַא סָאד רע לָאז

 -עּב טָאה ןעמ .,עמרוט רעצנַאג רעד ןופ ןעגױא יד ןיא ץייר -
 -ייּב רימ זַא ,לעטימ ַאזַא סיּפע ,לעטימ ַא סיּפע ןעניפעג טפרַאד
 .הובּכ רעונוא ןעלַאפ טשינ לָאז סע ןוא ןעדייל טשינ ןעלָאז עד

 םחיא ףױא ןעײרשוצנָא ןירַא ּפָאק ןיא ןעמוקעג זיא רימ =
 :גירעהעג יװ

 :ףיז וטסגעוורעד ױזַא יװ |בָארַא לעטיה סָאד !טַאשטלָאמ--
 'ךיא זַא ,ךיז וטסניימ סָאװ !ןָאט ַאזַא ןיא ןעדייר וצ רימ טימ
 ןיא רימ טימ טסדער וד סָאװ ,סָאװ יצ ,ָאװטסלַאשטַאנ ריד ןיּב
 ?ריד ךיא ןיּב ָאװטסלָאשטַאנ ?וצרעד הפצוח טימ ךָאנ ןוא לעטיה
 .ָאװטסלַאשטַאג טימ גיד'הּפצוח ןייז רָאנ ףרַאדעּב ןַאװיא רעד)

 .רעטֿפעלעג ןופ ןעכייק ןעמונעג טָאה םלוע רעד =
 'ןיא--:ןעװעג.הדומ רימ ךיז רע טָאה ךָאנרעד--"ןַאװיא, |

 ."עגנייא ךיא ּבָאה ךָאנרעד ןוא הואג ןופ יװַא ןעבױהעגנָא ּבָאה
 -טורעג-שטשוטמ הליחּתֿכל ויא--טײקשירַאנ ַא וחס ךיא זַא ,ןחעז

 ןעגיזַאדמעד טימ טהערפרעד ןײלַא ךיז רע טָאה ךָאנרעד ,ןער
 .לעטיח סָאד ןעמונעגּבָארַא ןוא ןעכַאל ןעמונעג ,געווסיוא

 רַאּפ רימ ןעּבָאה--ָאװטסלַאשטַאנ ןייק טשינ זַא דלַאּביװ--

 .זַא דלַאּביװ !ןעגינעגרעפ ןעטסערג םעד טימ !ץרא-ךרד ךייא
 !גידלוש ךיא ןיּב ,ָאװטסלַאשטַאנ ןייק טשינ

 ןוא ףוס ןעכילדירפ ַאזַא טימ ןעדירפוצ ןעװעג ןעגעז עלַא |

 ףיא ּבָאה רע'מינּפ עגידנעֿכַאל יד ןעשיװצ ןוא ,טֿכַאלעג ןעּבָאה
 -רַאװש ,ןעגױא עגידנענערב עגידעבעל עטנַאקעּב רָאּפ ַא ןהעזרעד
 .ײלעמש ןיא ןעֿכַאל ןופ טקירדעגפינוצ ןוא ןעשרַאק יװ עצ
 ,ךעלעט

 עילימַאּפ ןייד זיא יוו--

 | | ,ָאלוּפָאלוװַאּפ--
 עג ריד ךָאד ּבָאה ךיא !"ןַאּפפ רעטמהירעּב רעד !ָא--

 .שטיװָאכַאװ רעה םעד ,טַאקָאװדַא ןייד ןופ סורג ַא טֿכַארּב
 עג ךילקריו רימ טָאה שטיװָאכַצװ רענעּברָאטשרעּפ רעד
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 ,ןהעז טחיא לעװ ךיא בוא ,ןעסירג וצ ןערהָאפקעװַא ן'רַאפ ןעטעּב
 ,טנעילק ןעלעניגירַא ןייז

 ןעבָאה טציא .החמש ןופ ןעגייש ןעמונעג טָאה ָאלוּפָאלוװַאּפ
 ןעטמהירעּב םעד ףױא ץרא-ןרד סיורג טימ ןעקוק ןעמונעג עלַא
 ,םהיא ןעקנעדעג דנַאלסור ןופ ןעשנעמ סָאװ ,ןַאמ

 טנָאק רהיא !ןעפלָאהעגסירַא ךימ טָאה רהיא יװ ,ךַא--
 ָאלפָאלװַאפ ךָאנרעד רימ טָאה--!ןעלעטשרָאפ טשינרָאג ךיז סע
 ןיימ ןעביהעגפוא ךיז טָאה טגעצָארּפ ןהעצ ףיוא -- .טגָאזעג
 ,תובישח

 -טנַאקעּב רעוא ןעבױהעגנָא ךיז טָאה ןָא גָאט םעד ןופ
 -יירפ , רעקסװָארדנַאסקעלַא רעד ןיא ןעמוק געלפ ךיא זַא .טּפַאש
 --דנַאגעּבלַאז ןעטיילגעב גידנעטש ךימ ןעמ טגעלפ ,עמרוט "רע
 צב רימ רַאפ זַא ,ןערעלקרעד ןעמעלַא טגעלפ סָאװ ,ָאלוּפָאלװַאפ
 ןעליּפש ,ןעטנָארּב ןעקנירט וצ ןעקערש טשינ ך ןעמ ףרַאד
 ןייז רַאפ ןעטלַאהעג טָאה סָאװ ,א ןוא ,לג ,ד .א ןעטרָאק ןיא
 ,ןעטיהוצּבַא ךימ בוח

 .גַאקס א ןעֿכַאמ ךייא ןָאק סע קַארוד ַא רַאפ סָאװ עלַאמ--
 --טרָאװ ןייא טימ ,קלָאפ ַא לָאמ ןייא רימ ךָאד זיא סָאד ,לַאד
 ,טנַאטסערַא גָא

 -ַאזעגפיוא ףיוא סעקינװַאנשט יד ןעמוקעכ ןילַאכַאס ףיוא
 ,""הטנעגַא רעשיסור, רעד ןופ סעמַארגעלעט יד דלעג ןעטלעמ
 געלפ ךיא ,יירעקורד רעגיטרָא רעד ןיא טקורדעגּבָא ןערעװ סָאװ
 וצ ןעמוק גָאט ןעדעי טגעלפ ָאלוּפָאלװַאּפ ןוא ,גוצּבָאנַא ןעמהענ
 ןעװעג זיא טייצ רענעי ןיא ,סעמַארגעלעט יד ןענעיילרעביא ר"מ
 ,המחלמ עשיקרעט-שיֿפירג יד

 ,ענסנעפ רענעדלָאג ןייז טימ זָאנ יד ןעלטָאונָא רע טגעלפ
 ,טַאלשוּב ןעשיטגַאטסערַא םוצ טסַאּפעג ךילרעדנואוו ךיז טָאה סָאװ
 ;ּפָאק ן'טימ ייּברעד ןעלקָאשוצ ןוא ןענעייל ןעמהענ טגעלפ

 !יטויב ! וָאקערג יטויּב !יטויּב ךישַאנ !ַאצ !ַאצ !ַאצ--
 טגעלפ לָאמליײט ןוא טגרָאזרעפ ,גיטעמוא ןייז טגעלפ רע

 | :ןרָאצמירג ןעדליװ ןימ ַא ןיא ןעלַאפנירַא רע
 !ןערָאטסינימ ! תורפּכ ףיוא ןעגיוט ןערָאטסינימ ערעזנוא--
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 יטַאװעיָאװ ירעּפעט ימ ָאטס ַאנ :טרהיפרעד ןעגָאה ײז סָאװ וצ
 ! טכַאמעגנָא יסינלַאיד ץלַא טָאה סָאד !םעזָאמה

 :טגָאזעג רע טָאה לָאמנייא ןוא
 !עגרָאטַאק ףיוא ךיא ןיּב יסינלַאיד ןעגיזָאדמעד ּבעילוצ--
 | !ןסע טסייה סָאװ--
 ןיב ךיא .עילימַאפ ע'תמא ןיימ טשינ זיא ָאלוטָאלװוַאּפ --

 ,ןעטַא ןיא טַאקָאװדַא'נַא רעדורּב ַא ּבָאה ךיא .ךיא ןיפ ןעטַא ןופ
 .ײלג ןופ ןעגָאלשעגּבָארַא ךימ ךיא ּבָאה דנעגוי רעד ןיא רעבָא
 רֶעֹּבֲא .רעקינַאכעמ רעטוגַא ןעװעג ךיא טלָאװ יזַא .געװ ןעֿכ

 ןערעװ וצ ןעסָאלשעּב ךיא ּבָאה ,ןערָאװעג רעטלע ןיּב ךיא זַא
 רעכילצעזעג רעד ןעמוק לָאז סע ,טרַאװעג ךיא ּבָאה .שנעמ ַא

 -עג רימ ּבָאה ךיא ןוא--ןעסעצָארּפ עשיכירג עניימ ךָאנ ןימרעט
 .תא ןעּבָאה ָאד ןוא .ךסַא טַאהעג ךיא ּבָאה דלעג ,דרע טפיוק-
 רימ ,ןעּברַאטש םוצ--קיטילָאּפ ַאזַא טרהיפרעפ ןערָאטסינימ ערעז

 ףיוא .ןרעייטש עֿכילקערש .ןערָאװעג טמירָארעפ ןעצנַאגניא ןענעז
 קעװַא ץלַא סָאד ןיא .בורל--תובוח ,ןעטָארעג טשינ--רעדלעפ יד
 -יװ ךיא ּבָאה .ןעבעל וצ טנהעװעג ןיּב ךיא רעּבָא .ןָאיצקיוא ןופ
 ךיא ןיב טָא .סעסַאק ןעכערבסיוא םוצ ןעמהענ טוומעג ךיז רעד
 .ןערָאטסינימ ערעזנוא ּבילוצ ןילַאכַאס ףיוא ןעמוקעג

 ךיז טגעלפ לוק ןייז ןיא ןוא ןעדייר רע טגעלפ לָאמליײט

 רעד ייּב ןעּפַאֿכנָא טושּפ טגעלפ סָאװ ,טפַאשקנעב ַאזַא ןערעה
 | | ,המשנ

 ןיִב ךיא סָאװ ,ךימ טעשטומ סָאד טשינ ? ןילַאֿכַאס ,סָאװ--
 ,דגַאלגעכירג ןופ טיײװ ןיּב ךיא סָאװ ,סָאד רָאנ ,ןילַאֿפַאס ףיוא
 ! דנַאלנעכירג םירָא ,םירָא ?טרָאד ךיז טרָעה טָאװ

 :ןעגָאז רע טגעלפ לָאּפלײט
 -ָאװ ַא ןערָאװעג טלָאװ ךיא .ןעזָאל ךימ טלָאװ ןעמ ןעוו--

 .געכירג רַאפ ןעּברַאטש טזָאלעג שטָאֿפ רימ ןעמ טלָאװ .רעטנָאל
 ! דנַאל

 ךיז טגעלפ ,דנַאלנעכירג ןעגעװ ןעדייר טגעלפ רע זַא ןוא

 ןייז וצ עגיל ןוא טייקכילטרעצ ליפיזַא ןערעה לוק ןייז ןיא
 | ,דגַאל
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 סָאה ,עגרָאטַאק ןייז ןעװעגּבָא ָאלוּפָאלװַאּפ ןיוש זיא טציא
 ןָּוק ךיא ןוא ,ןערָאװעג טרענעלקרעפ ןעטסעפינַאמ יד ךרוד זיא
 : סעומש ןעגיזָאדמעד ןעבעגרעּביא

 ירַאפ--,טגערפעג לָאמנייא םהיא ךיא ּבָאה--.,ָאלופָאלװַאט--

 ,להימ ןיא טשיג לָאמנייק רתיא טגעז סָאװ

 סרגוג "רעטערפנעשצעלנ רערָאגָא רעדע | :
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 .גײק רָאֹג םָאֹה ךיא .ןיהַא טשינ לָאמניײק רָאג םוק ךיא--

 ןעוהט ןעטייברע-עגרָאטַאק יד .טֿפװרעּפ טשינ עגרָאטַאק ןייק לָקִמ
 ,טשיג דלעג ןייק ןעבָאה סָאװ ,ענעי רָאנ

 ?יױזַא יוו---

 רע טוהט .ןעטייװצ א ןָא ךיז טגניד ןעמ ,טושּפ רָאג--
 ,עניימ ןוא טיײּברַא ןייז בָא
 ?רעײט רהיא טלהָאצ- רד

 .רּתעמ ןיורעפ ךיא ,סע טנױל רימ ,גָאט א לרענהעצ ַא--
 ? ךיז רהיא טגיטפעשעּב סָאװ טימ--

  םיילרעפ ךיא ,ןעֿכַאז עטלַא טימ עמרוט ןיא לעדנַאה ךיא--
 - ,טגעצַארּפ ףיוא דלעג

 | ? טנעצָארּפ ךס ַא רהיא טמהענ--

 ןיפ, ,זיא רעגייטש רעד יװ ,רעליפש יד היילרעפ ךיא--

 -תעמ ַא טנעצָארּפ טרעדנוה .תעל-תעמ ןייא ףיוא ,"רענהעה יד

 ,טלעכיימשעג רע טטה--! טגעצָארּפ רעסוג ַא ,תעל
 ַא :טַארקַאטסירַא בא ןעּבילברעפ ַאד ךיוא זיא "ןַאּפ, רעד

 -ןפֲאלװַאּפ ,ןָאזרעפ ע'בושח א רהעז זיא עמרוט ןיא קינטנעצַארּפ
 יד ןעגיועגסױא טושפ טָאה ,טגייצרעּביא ךימ ּבָאה ךיא יװ ,ָאל

 | | | - ,עמרוט שצנאג

 .רָאטַאק עלַא יו .דלעג שביה ןוא דלעג טַאהעג טָאה רע |
 :םױרס ןייז טַאהעג רע טָאה ,סעקינשז

 !ןעּבעל ױזַא טשינ ךָאנ ךיא לעװ ,ןעבעג סעװ טָאג--

 -עפס ןיימ וצ ןעמהענ רעדיװ ךימ ךיא לעוװ טייהיירפ רעד ףיוא

 - ,טעטילאיצ

 ,דנאלנעכירג ןוע ײװ יװַא ,רע טָאה טעטילַאיצעּפס ןייז ןופ

 .* של טימ ערב טימ ,ץיה טימ טדעױװעג
 יצ ,סעסַאק ןעפערבפיוא טנרעלעג ךיז טָאה רהיא = ,יוו--

 | יד ? סָאװ

 ,ןעֿכערּב טשינ ,ןענעפעפיוא---
 - .ןענעפעפיוא .,וג--
 ןעֿפױק ךיא גװלפ ןעטונימ ערקגיהור יד ןיא !סיוועג וּנ--

 ,רתיא ףיױא ןעריקיטקַארּפ ךימ געלפ ןוא עסאק עגרעזייא'נַא
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 יװחַא יװ ,טלהעצרעד ןערּב ןעכילנהעוועגנוא טימ טָאה רע

 .ןעזיועג ,טנעכייצעג ,ןָאהט סָאד ףראדעב ןעמ-
 ,טָעֿפינעי ןיא ,ןעירדנַאסקעלַא ןיא ךימ ךיא בָאה לָאמנייא--

 טשיג .עסאק א סרעגלימ רעכיא טעשטומעג טייצ םישדה ירד

 טשיג דר טעװ רענײא !עסַאק ַא טָא .ןענעפע יז טנַאקעג

 ןעכַאמ טשינרָאג ןעמ טעװ רעגינעוו--טירדעבלַאז .ןענעפע ןענָאק

 ןעטנעמורטסניא דופ ןהעצכעז ַא ןעגנערב ףרַאדעּב ןעמ ןוא

 -ררט ךיז טמחעג ,קיטקַארּפ ןהָא רהיא סתרא ןעטיײּברַא ןָא-טסגיוזו

 -רעטניה ם'גופ ןעמהענ רָאנ יז ןָאק ןעמ .זױה עצנַאג סָאד ןעלט

 ענעי ןופ טשינ רהיא טגעז ,ךייא העו ךיא יװ יװא ,לעטדנעוװ

 טָאג ּבױא רָאנ ,סעטַאק עגרעוייא ןיֵא ךױ ןעפאש סָאװ ,טייל

 ךיז טָאה--!סרעגלימ רָאנ ןעפױק רחיא טלָאז ,ןעפלעה ךייא טעװ

 ,טֿפַאלוצ ָאלוּפָאלװַאפ
 !ןעגעפע יז ןעמוק טעװ רהיא ןוא !ָאי--
 לעװ ךיא סָאװ טָא ?ךימ רהיא טלַאה ןעמעװ רַאפ ל ךיא---

 וצ טצװ סע---,ןעמוק טשיג רָאֿנ טשיג לעװ ךיא :ןעגָאז ךייא

 ךיא ןייז ראג עו ,ךיא ףיוא -ןעמוק טשינ בנג ןייא ןייק ךייא

 טעװ ןַעּפ רטד ."ןאפ/ ן'ראפ ץרט-ךרד ןעבָאה ייז .טדעטש רענעי |

 טכארס רהיא ןוא ןעמעשט טשינ ןעמ טעוװ--,"טשיג עּפעשט, .ךעגאז

 !יַא-יַא-'א .ךאז ןימ ַאזַא רימ ןעגעװ רָאג
 .טגידיײלעג תמאה ךיז טָאה רע

 ,רש טימ, שגעמ 8 טגעז רתיא ,שלוּפַאלװַאּפ ,טוג - ,ונ--

 ןייק טשיג טָאד ויא ,סואמ טשינ ךייא סע זיא רעּבָא ,רעטעדליּבעג ַא

 | { טטוג- ןוא-בשה רעייז ןע גע יה ןטמהעגוצוצ הריבש

 ,רעטפקגרעק 8 ר"מ ףיוא ןָאהטעג קוק א טָאה ַאלּפָאלװַאט
 סח ,ןעשנעה עמירָא ייּפ ןעמונעגוצ סיפע ןעד ךיא גָאה--

 ?ןעגעמרעט לעקיטש : טכאמעג ךיז עצַארפ רעיײז טימ ןעּבָאה

 "געטש םהָעג ךיא .ןעטלָאהעגטיוא גידנעטש ןיילַא עמירָא בטה "יא

 .עכײר יב רָאנ ,טסייו רהיא יװ ,גיד
 ? עכייר ןוא - ,וג-

 .געוהט ַא ,רימ טּבױלג ?ןעגעמרעפ רעייז ןעד סע זיא--
 .לימ ַא רעּבָא .עצַארּפ רענעגייא ךרוד ןעֿכַאש ךָאנ ןֶעמ ןָאק רעד



 יש ט * ח עט ָא רָא ד .ח 30

 ךרוד רָאג ,דנעה ענעגייא יד טימ ןעּבעלנָא טשינ ןעמ ןָאק ןָאי
 רעדמערפ ךרוד ןעּבעל ייז ,סדמערפ זיא ץלַא סָאד ,עדמערפי

 -רעד ןוא--.טֿבַאלצ ךיז רע טָאה--! ױזַא ךיוא ךיא בעל ,עצַארּפ
 רע טָאה ,עסַאק רענרעזייא'נַא ןיא דלעג טָאה רענייא ּבױא ,וצ
 םהיא ייּּב ךיא םהענ עטצעל סָאד .דלעג ךָאנ שרעדנַא ץעגרע
 | ,וצ טשינ

 ךענעפעוצפיוא ביל םּתס טָאה רהיא ,ָאלוטָאלװַאּפ ,טרעה--
 םּתס טָאה רהיא -.טקרעמעב = לָאמניא םהיא ךיא ּבָאה--!עסַאק ַא
 ,הכאלמ עגיזָאדיד ' ביל

 לא עדעי--טרעפטנעעג גיהור רע טָאה--!ּביל ּבָאה ךיא--
 ַא ןייז וטסעװ טלָאמעד רָאנ .ןעבָאה ביל ןעמ ףרַאדעּב טייּב
 ,רעלטסניק

 ,שנעמ רענדָאמ אזַא
 ָאלוּפָאלװַאּפ זיא ,ןילַאכַאס ןופ ןערהָאפעגקעװַא ןיִּב ךיא זַא

 ףיא ,ןעטעבעג ךימ טָאה רֶע .ןעפַאה םוצ ןעטיילגעּב ךימ ןעמוקעג
 רעד ןיא גירק ןעשיֿכירג ןופ עטֿכישעג יד ןעקישוצ םהיא לָאז
 | .ךארּפטש רעשיכידג

 ךייז זיא סע ןעװ טעװ רהיא ּבױא ,ךס ַא טזייר רהיא--
 טַאמײה עּביל עמירָא ןיימ ןעסירג רהיא טלָאז ,דנַאלנעכירג ןיא

 | /  .ןהוז רהיא ןופ
 .יןערהערט ןעזיוועּב ךיז ןעּבָאה ןעגיוא ענייז ףיוא ןּוא
 !ָאלוּפָאלװַאּפ ,דנוזעג טנעז--
 .ערטיֿב ,טרעסעּבעגסיוא רימ רע טָאה--! ןהעזרעדיוו םוצ--

 ,ןעלכימש ןעמונעג ןוא ןָאהטעג קנואװ ַא .



 81 ןילַצֿכַאס

 ..קורבמייה עסענָארַאּב יד

 =יגילַאכַאס עטסגירעיורט :מַאס ץניימ ןופ ץגיא ןיא סָאד

 .ןעגנורעגירג עש

 ,סעקלוּב זנוא ייּב טזַאּב עסענָארַאּב יד ? עסענָארַאג יד--

 ךיא טגָאזעג רימ ןעמ טָאה--! רעדיילק טהיײג ןוא סעיצקעל טיג
 .עיָאקסװָאקיר עינַאלָאק רעד

 -ָאמ עֿכױה ַא ןעפָארטעג ךימ טָאה לעזייה ןופ לעװש םייּב

 } טלַא יז זיא ליפיו ,ןעגױא עכילקירדסוא טימ יױרפ ערעג

 ורפ ַא ןופ ןערהָאי יד ןעמיטשעּב ֹוצ רעװש זיא סע ,ןעּבעלֿכ

 ,ץלא ןעשנעמ םייּב ּבָא.טמהעג סָאװ ,ןילַאכַאס .עגרָאטַאק ףיֹוא

 =י יד וצ לּכ-םדוק טמהעג ,ךיז ןיא סעטוג סיּפע טָאה רע סָאװ |
 .ךנוזעג סָאד ןוא דנעג

 ,טלעטשעגרָאפ ךימ ּבָאה ךיא

 :טנָאטעּב ןוא טרעפטנעעג יז טָאה--! קורבמייה עסענַארַאּב--

 ,ןערָאלרעפ טָאה יז סָאװ ,לוטיט םעד
 טרעװ סָאװ ,קורּבמייה עסענָארַאּב רעד ןופ סעצָארּפ רעד,

 לעמוט ךס ַא ןעפורעגסורַא טָאה ,"ןעדניצרעטגוא ןיא טגידלושעּב

 .מהירעּב, ַא ,"רעגידנעגנילק, ַא ןעוועג זיא סָאד .גרונרעטעפ ןיא

 ,סעצָארּפ "רעט
 טעוו דנַאלסור ןיא גנודליּבנעירפ ןופ עטֿכישעג רעד ןיא

 רַעֹּבָא ,ןעדיישעּב ַא ןעמהענרעפ עסענָארַאב רעד ןופ ןעמָאנ רעד

 טָאה סָאװ ,עטשרע יד ןעוועג יז זיא סָאד .טרָא ןהעזעגנָא'נַא
 ןעיורפ ןופ גנודליב רעלענַאיסעפָארּפ רעד רַאפ ןעטײּברַא ןעמונעג

 טנעפעעג טָאה סָאװ ,עטשרע יד ןעוװעג זיא יז ,דנַאלסור ןיא

 .ןעיורפ רַאפ לוש עלענַאיסעפָארּפ ַא

 ּףויירק ןעטוג ַא וצ טרעהעג טָאה סָאװ ,עטעדליּבעג ַא רהעז
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 .עעדיא רעד ןעּבעגעגּבָא ץיה ס"ורג טימ יורפ ץגנוי יד ךי טָאה ,ןעּבעל טוצ ןעלטימ גיגעוו טימ רעּבָא ,עילימַאּפ רענַײפ ַא ןופ
 ןעּבעל ןענָאק לָאז יז ,יורפ יד ןענרעל ףרַאדעּב ןעמ--

 ם'ניא ןעדליבסיא יז ףרַאדעּב ןעמ .טײּברַא רענעגייא רהיא ךרוד
 | ,טויק ן'ראֿפ ףמאק

 ,טײברַאעג טָאװ עסענָארַאּב יד .טוג קעװַא זיא ךאז יד
 ןעגָאלשעגכױוד ןיא-סע-יװ ךיז ןוא ערעדנ ןעטײּברַא - טנרעלעג-
 | .ןעּבעל ןיא

 טלהעצרעד--! ןיילַא ןעבעל וצ גילייווג:א7 רעבָא ןעוועג--
 טסכָאק ,,טסטיײּברַא ,טטטיײּברַא--.לעֿכײמש ןעגיטעמוא'נַא טימ יז
 ןייק .םַאזנייא ןעצנַאגניא וטזיּב ךָאנרעד ןוא ,ךיז טסלעּפַאצ ,ךיז
 -יא יד רעּבָא ...ענעגייא יד .םורַא ָאטשינ המשנ עטנהָאנ םוש
 ךיז ןעגָאה ייז ,יורטוצנוא טימ רימ ףױא טקוקעג ןעּבָאה ענעג
 .ןעגנומהעגרעטנוא עגיימ טימ טמעשעג וליפא

 ,ריִציּפָא ןעטרינָאיסימיד ַא סיפע טימ טנָאקעּב ךיז יז טָאה |
 .ב ביל ךָאנרעד ךיז ,ןערָאװעג ןעלעפעג רעדנַאנײא ייז ןענעז
 ןעשיװצ ןעּבעל םיטניא'גַא ןעּבױהעגנָא ךיז טָאה סע ןוא ןעמוק
 ,"ןעלמרומ , ןעמונעג םלוע רעד טָאה ,ייז

 םעװקעּב טשינ םיכורק יד רַאפ .םעווקעּב טשינ ךילקערש---
 ,,לוש ַא ןופ ןירערהיפנָא נָא רַאפ ןוא

 ןױלּב ךיוא טָאה רע ,ןעּבָאה-הנתח טפרַאדעּב ןעמ סָאה
 גיד'הרצ ןעוועג ןענעז ןעטפעשעג ענייז רעּבָא .ןופרעד טכַארסעג
 .סױא טפרַארעּב ןעצימע ייּב ךיז טָאה רע ,עטרעטנַאלּפרעפ ןוא
 | .ןעװעג טשיג יא דלעג ןייק ןוא--ןעפיוק

 --.ןָאהטעג גָאז ַא לָאמנייא רחיא רע טָאה--ָ; סָאװ וטסייוו--
 .עמ ןייד רַאפ עימערפ-ץנַארוקעסַא יד .געװסױא'נַא ןעּבָאה רימ
 ...ןעדניצרעטנוא לָאז ןעמ בוא .ולעב-

 ?ןערָאװעג עגושמ טזיּב וד--
 טשיגרָאג סע טעװ היד וצ .ןעסיו טשינ טעװ רענייק--

 ןָאהטעג סע טעװ ריד ןּהָא ,המּכסה ןייד רָאנ ביג וד .ןעגנַאלעּב
 ..ןעשנעמ ַא ףיֹורעֶד ּבָאה ךיא .ןערעוו

 -עװ, :טגייצרעביא רעצָא טָאה רע .טריטטעטָארּפ יז סָפה
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 עקייר םוש ןייק ,"גרוברעטעפ ןיא יװַא ןעוהט ןעשנעמ גינ

 ויא סָאד) ,"ןעכַאמ ןוש סע טעװ לעשנעמ סָאד, זַא ,"אטשיג

 | ,?לָאמ ןעטשרע םוצ טשינ םהיא יב

 רָאה טסעװ .רעטַאעט ןיא ןערתָאפקעװַא ךיז טסעװ וד--

 | / .ןייו טשיג ייברעד

 :הרירב יד ןעבעגעג רהיא רע טָאה ףוס-לּכ-ףוס

 יזַא .ָאטשינ ןיא ,ןײלַא וטסיײװ ,געווסיוא רעדנַא ןייק--

 ןערערו-הצורמ רעדָא וטספרַאדעּב .טשינ רימ ןענַאק רעטייװ ןענעל

 -עג ץלַא ןיא זנוא ןעשיװצ רעדָא ,עיצַאגיּבמָאק ןימ ַאזַא ףױא

 יי ,טגידגע

 : ןערָאװשרעפ | ,םימחר רהיא יב ןעטעעג ךיז טָאה רע

 ,עּביל רעייז סימ
 .ןערטוועג-הצורמ יז זיא

 .טטליװ וד יװ ,וחט ,טוג---

 יז זַא ןוא ,רעטַאעט ןיא ןערהקפענקעװַא יז זיא לָאטנײא

 ,גנונױאה רהיא טנערבעג טָאה ,טרהעקעגקירוצ ךיז טָאה

 ןעמ זַא ,ןענופעגנייא ןעמ טָאה ,רשח ַא ןעלַאפעג זיא סע

 טימ קורבמײה עסענָארַאב יד ,ןעדנוצעגרעטנוא ענשימוא ַאד טָאה

 ןעּבָאה עמרוס ןיא ,ןערָאװעג טרױיטסערַא ןענעז ןעטבילעג רהיא

 .ןעּבײרשוצכרוד ךיז יזַא יװ ,לעטימ ַא ןענופעג ייז

 עטעגָארַאּב יד געט ייװצ ןעגױצעג יז טָאה סעצָארּפ רעד |

 יז זַא ,ןעזיװעּב ןייק ףערעװ טיירפעּב רעכז טפרַאדעּב טָאה

 .ןעועג טשינ יא ,ךערּברעפ ןעטיירגעגוצ םעד ןופ טסואוועג טָאה

 -עג ךיז רעפלעהטימ רהיא טָאה ,הקספה א תעשּב לָאמנייא =

 :ץגַארפ א טימ רהיא וצ טדנשװ

 ףימ טימ ןהעג וטסעו ,ןעקישרעפ ךימ טעװ ןעמ ביוא--

 לייב ךןייק

 ,גיטיג רהעז יקַאט ןיא סָאד ?ךָאנ סָאװ--

 טגָאז--! טרעפטנעעג רעטרעוו עגיזָאדיד טימ יא יקאט--

 ,רַאפרעד !ריד עשזַאנ !טיעכהל-וצ ןימ ַא ןופ--.עסענָארַאּב יד

 טציא ךיא ףרַאדעּב ,טרעטנָאלּפרעט ןעגעז ןעטפעשעג עגייד סָאװ

 ? ןעוייל
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 ,סוג רחעז ?ןהָעג טשינ וטסעװ--
 יז סָאװ ,עלעטעצ ַא טכירעג םעד ןעּבעגעגרעּביא רע טָאה

 | :עמרוט ןיא גידנעציז ,טקישעג םהיא טָאה
 ּבָאה ךיא זַא ,ןעגָאז ריד טעװ לעטַאװָאדעלס רעד ּביוא ,--

 בָאה ךיא ,ןעמולג טשינ וטסלָאז ,ןעוװעג-הדומ טש'רמולּכ ךימ

 עי 7 א

 ר
 א 22, 7

 ,וָארָאטקיװ  יַטלָאקינ הצור רעװקסָאמ / -רעטמהירעפ, רעד = י
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 ".הדומ טשינ ךיוא ךיז ייז .טשינרָאג ןיא ןעוועג-הדומ טשינ ךימ

 טגידלושעּב ןענעז עדייּב ,ןעוועג טשינ ןיוש קפס םוש ןייק

 .ןערָאװעג
 םהיא יז טָאה--!ןָאהטעג סע וטסָאה סָאװרַאֿפ ! ףרואווסיוא--

 ,ענערָאװשעג יד ןופ טקידרעװ ן'ֿכָאנ ,הקספה רעד ייּב טגערפעג
 ןרעדנַא ןיק טסעװ וד זַא ,תוחפל ,ךיא סייו טציא--

 .ןייז ןעמַאוצ ןוא קעװַא ןעמַאוצ ןעלעװ רימ .ןרעהעג טשינ
 ןוא ריּביס ןייק עגרָאטַאק ףױא טקישעג םהיא טָאה ןעמ

 ,ןילַאֿכַאט ןייק--יז
 :ןעװעג שטשוטמ טושּפ ןעמ זיא עוד טסָאפ ם'ניא

 ?עסענָארַאב-עצינשזרַאטַאק ַא טימ ןעמ טוהט סָאװ-- .

 וצ ןירענױאװטימ ַא רַאפ ןהעג ןעלעװ טשינ ךָאד טעװ יז

 ,טסינַאלָאק ַא
 טשינ רעגָא ,עגרָאטַאק ףױא טקישעג ךימ טָאה ןעמ--

 ,ףיורעד
 ךיז וצ ןעמהענ טבורּפעג יז ןעּבָאה סעקינװַאנישט עכנַאמ

 ,טסגיד סלָא

 -עגֹּבָא יז זיא טסעשז ןעכילטרעצ ןעטשרע םעד ייּב רעּבָא

 ,טייז רעד ןיא ןעגנורּפש

 טנָאק סָאד רעּבָא ,ןעטײּברַא ןעסייה רימ טנָאק רהיא -

 .ןָאהט וצ ןעגניוצ טשינ ךימ רהיא

 ,ָאטשינ ןיא עמרוטנעיורפ ןייק
 ַא וצ ןירענױאהטימ ַא רַאפ טלַאװעג טימ ז ןעּצעגּכָא

 ; טסיבָאלָאק
 .םעווקעב טשינ סיּפע ,,,עסענַָארַאּב א ךָאד--

 סעקינװאנשט ה"ה יד ןופ רעּבייװ יד ןעגָאה טסיזמוא ןוא
 : טרעכיזרטפ

 רהיא טימ ָאד ויא סָאװ !עסענָארַאב ַא רַאפ יז זיא סָאװ--

 !עצינשזרָאטַאק ַא ?תוקזחמ ןעֿכַאמ וצ
 לע ןעּבַאה סעקינװַאנשט יד ןופ רעּבייװ עטוָארּפ יד

 "רפ עצלָאטש, יד } םוק 2 טנייפ
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 ףױא ןירעדיינש עגיצנייא יד ןעװעג ךָאד יא יז רעּבט

 יװע ךילק א ןעהייגפױא ןָאק סָאװ ,עגיצנייא יד ךָאד ! ןילאכטס

 -נָא טראפ זומ ןעמ ,?עדָאמ רעגרוּברעטעפ רעד טול , ,,"גירעהעג

 רד טגערעגפױא ךילקערש טָאװ סָאד ןוא ,רהיא וצ ןעמֹוק

 ,סעקיגוָאנישט ה"ה יד ןופ עבייוו

 ךיז ןענעז סָאװ ,ענױזַא ייז ןעשיװצ ךָאד ןעוועג רעּבָא-- =

 ףימ טימ ןוא ,ךילפעה ךרע-יטל ןעטסניד ערעייז טימ ןעגנַאגעג

 --.?עסענָארַאּב-עצינשזרָאטַאק, יד לעכיימש ַא טימ טנחאמרעד--!טשינ
 ,רעסעמַא ןופ ףרַאש ַא ףױא ךיא ףערט ,ךיא םוק ,ךימ טפור ןעמ
 ,עלעדלַאפ ַא סיפע ,קַאמשעג "היא ךָאנ טשינ ,יװַא טשיג סָאװטע

 ּוד ,;ןעיירש ,סיפ יד טימ ןעפוט ןָא דלַאב יז טבױה ,עלעגיוב א

 !וטיה עצינשזרָאטַאק ַא ?עסענָאראפא ?;אד ?!עסענַארַאב 8 טוי

 ןוא וטטגייוש ,ןהעטש וטסמײלב, !טסהעטשרעפ ! טכער םוש ןהָא
 ,טטלעֿפײמש

 טנהָאמרעד יז ןעכלעו טימ ,לעכיימש-סגנוטכַארעפ רעד ןוא

 ףתיא ףסש ןעװעג סלעטשד ךיה ךילגישרטאװ זיא ,םעד ןעגעװ

 | | ,טיזעג

 ןופ סורַא רָתֹג ןענעו סעקינװשגשט יד ןופ רעבײק ײ

 ,לעכיימש ןימ ַאזַא ןופ םילּכ יד
 337 ןוא גייװש ךיא .ןענאמ יד ן'רסמ ייז ןעמיול 'דלב--

 "!טףט'בלפ יד וצ-טמהעג :  ןעיירש

 שט יד .ױזַא ןעראװעג טנעדרָאעגנײא יא ןעפע7  רהיא
 ױגַאה רעד טימ רהתיא ףױא ןאהסעג ךַאמַא ןע2;ה סעקיגװָאג

 יד ,,רהָאיצרַאװש ידלַא וצ יז טהעג !ליװ יז יװ ,עגטל יז לָאז

 :ןטטעבעג טָאג ןעמָאה סעקינוַאגישס יד ןופ רעבי
 ןופ טקישעגוצ ןירעדיגש עטכער 4 שטאט ןעמ טלָאװ--

 | ,דבא סור
 ףעד יב טלעטשעב ןַײמ טָאה ,ןעװעג טשינ זיג וא רעצָא

 טלהטײעג ,רעטרעװ עטסגרע יד טימ טלעדיזעג יז ,עסענָא רב

 :ןעירשעג ןוג סנעשַארג שטכ

 ישזיפ ?גינעװ רהיד ןיא !?טה !טשינ וטסקנאדעב עשז-טטוו --

 ןטה !וטויב עסענַארַא 8 !ןערירפוצ טסיג
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 ןרָאד א ןעװעג טושפ ײז זיא עסענַײרַאּב עגידנעגייווש יד
 ,סעקינװָאנישט יד ןופ רעּבייו יד ,גיוא ןיא;

 רַאפ זיא סָאד סָאװ ,ןעלעטשרָאפ טשינ ךיז טנָאק רהיא--

 -רעד--!"עסענָארַאֿב, עגיזָאדיד ,ףרואװטסיוא'נַא רַאפ ,ערעלָאל א
 ,רהיא ףיױא ןעּבָאה-תונמחר וטסליװ לָאמַא--.ענייא רימ טלהעצ

 .תונמחר ַא טרָאפ ןעגעווטסעדנופ ,עצינשזרָאטַאק ַא זיא יז שטָאכ
 ,רעגנוה ןופ ן'רגּפ טשינ לָאז יז ,גנולעטשעּב א רהיא וטסיג

 -ָאװ .טשינ רהיא סע גױט .סיּפע רהיא רַאפ ןָאהט וליפא טסליװ

 יִ טלָאװ !ןעדייר טשיגרָאג ליװ יז ,ךיז ייּּב סיורג זיא יז םור

 ,גנולעטשעּב יד טגנערּב יז תעשּב ,טדערעגסױא טרָאװ ַא שטָאכ

 ַא ריד טלָאװ יז יװ טקנוּפ ,יז טֿכַאמ ענימ ַא ןוא ?טשינ טסליוו

 ײז ןָאק ױזַא יװ !עסענָארַאּב ַא סיּפע ךָאד ןיא יז .ןָאהטעג הבוט

 -עי יב !ערעלָאכ ַא ,על'המשנ ןיילק ַא סיּפע !ןעדייר ריד טימ-

 ןעגעװ טרָאװ ַא רהיא יטסגָאז ,ןָאהט ךָאטש ַא יז ליװ טרָאװ ןעד

 -עּפ ןיא ,סָאדַאמ ,טגידלושטנע, :דלַאּב יז טרעפטנע ,דיילק םעד

 ,גרוּברעטעּפ ןופ סיּפע ךָאד זיא יז ".ױזַא ןעמ טגָארט גרוברעט

 ךאד יז סייװ ,ןהעזעג ץלַא ךָאד יז טָאה ,עסענַארַאּב א סיּפש

 ַא סקינװָאנישט ַא ךָאד ןיב ךיא רעּבָא ?סָאװ ךיא רעּבָא ,ןלַא

 וד ןוא ! יורפ עֿכילרהע'נַא ! קינלַאשטַאנ ןייד ןופ ּבײװ ַא !ּבײװ

 -גוא'נַא ,ןירעֿכערּברעּפ ַא ,עטקישרעפ ַא ,עצינשזרָאטַאק ַא טויב

 ןהעטשרעפ טשינ יז ליװ סָאד .,,! ןירעדניצרעט-

 .עסענָארַאּב רעד ןופ עגרָאטַאק יד ןעגיצעג ךיז טָאה ױזַא

 טגעלעג ,ןעגָאלשעגכרוד זיא-סע-יוו ךיז ,סנעשָארג רַאפ טיײּברַאעג

 .ןעגיוושעג .,,,ןוא
 טנהָאמרעד--! ןענהעועגגָא ךימ לעװ ךיא זַא ,,טניימעג--

 .עסענָארַאב יד לעכיימש ַא טימ

 --ןירעגיואווטימ ,"עקנַאּפש , ,סעקינשזרָאטַאק--טייז ןייא ןופ

 עטנעגילעטניא עגנוי א ןעּבָאה ןָאק ייז וצ תוכייש ַא רַאפ סָאװ

 ,סעקינװָאנישט יד ןופ רעּביײװ יד--טייז ךעטייווצ רעד ןופ 1 יורפ

 ייא ןעמ ףרַאדעּב ,ןעטײװרעד ןופ יז טהעזרעד ןעמ זַא סָאװ

 .טייז רעדנַא רעד ףיוא ןעפיולרעב.

 ,"עסענָארַאּב, ,יירעלדיז ,"וד , דלַאב--
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 יד .ךרע ןוא לעמיה ןעשיװצ טּבעלעג ךיא ּבָאה יוזַא--

 -עטניא עגיה יד *:עסענָארַאפ, :ט'קזח ,ראפ-טפרַאװ עקנַאטשי

 ,"! עסענָארַאּב, : ט'קזוח ,רָאפ- טפרַאװ ץנעגיל
 יד זַא ,ךילגערטרעדנוא ױזַא ןערָאװעג סָאד ןיא טצעלוצ

 ,רעשדלעפ ַא םענייא וצ ןירעגיואווטימ סלַא קעװַא זיא עסענַארַאּב

 ,בײװ סָאד ןענע'גרה'רעד ן'רַאפ ןערָאװעג טקישרעפ זיא סָאװ
 .ערעדנַא יד ןופ רעטנעגילעטניא סָאװטע זיא סָאװ ,שנעמ ַא טרָאפ-

 .עּביל ןהָא קעװַא זיא יז

 רעּבָא ןןעּבָאה ּביל םהיא ןעמ ןָאק ,םהיא טנָאק רהיא--
 .טפעב שינעקנעּב ערעװש ַא ,ןעװעג ענדונ רהעז ןיוש זיא סש
 טעװ רע זַא ,תועובשה לּכ טימ ןערָאװשעג טָאה רע ןוא ,ןעל
 ,ןרעסעּבסיוא ךיז:

 ,גונעת-המקנ ןופ ןעגנורפשעג עלַא ןענעז ָאד רעבָא
 !קעװַא ןירעניואװטימ סלַא רעשדלעפ םוצ ?סָאװ ?ַאה-

 ! טכ-ַאכ-ַאכ ! עסעגָארַאּב א ! עסענָארַאּב ַא ךיוא זיא טָא
 ןופ ּבײװ סָאד רימ טָאה--?שנעמ רענעלַאפרעפ ַא רָאג--

 זיא'ס--.ג גורעיודעּב ןוא לעקע טימ טגָאזעג קינװָאנישט ןעסיורג ַא-
 ! ןעגָארטעג לוטיט ַאוַא לָאמַא טָאה יז סָאװ ,גיסָארדרעפ וליפא
 -רעפ ךיז יז טָאה רעשדלעפ ן'טימ ?ןעגנַאגרעד זיא דז סָאװ וצ

 סָאװ ,ץומש--טדיישעגרעדנַאנופ ייז ןעמ טָאה ךָאנרעד ! טרעטנַאלּפ-
 ! ץומש ןימ ַא רַאפ

 ןעמוקעגסיוא ןיוש רימ זיא רעשדלעפ ןעגיזָאדמעד ןעגעו
 ,ןענהָאמרעד וצ-

 סױרַא ןעמעלַא ייּב טפור סָאװ ,סטעפ ןעפיוה רעגיצומש ַא
 -ָאדמעד רַאפ שינעפעשעּב ערעגידלעקע םוש ןייק ָאטשינ ,לעקע

 ףױא ,ּפיל ץ'רעטנוא עקלָאינַאּפסקע'נַא טימ ןַאמ ןעגינייּב ןעגיז;
 -לעקע ןייק--דנואו עגידנעקעטשנָא'נַא ןעוועג זיא סע רעכלעוו)
 .ןילַאֿכַאס ץנַאג ףױא ןהעועג טשינ ךיא ּבָאה םהיא ןופ רערעגיד|

 רָאטקָאד רעד רימ טָאה--! עלערַאילּפמעזקע'נַא זיא טָא--
 --.ןעגױא יד ןיא םהיא רַאפ םהיא ףיוא גידנעזיײװנָא ,טגָאזעג
 ?;עלעדיימ ןיילק א סיּפע טלעדנַאהעגנײא רעדיװ ןיוש וטסָאה!

 -וצ רעשדלעפ םייג זיא --!לרַאילּפמעזקע'נַא  ןַאהרַאט-- |
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 ,ףוצרפ רעגיצנַאלג רעטעפ רעד ןעמואווש
 "םע יד גידנעריטַאָאלּפסקע .,ליטשרעדניא טריקיטקַארּפ רע

 רע סָאװ ץלַא ןוא--תואופר ט'נחקל ןוא ןעטסינַאלַאק עשי'יצראז
 ,ךעלערַאילּפמעזקע ףױא ,'ךעלעֿכַאז, ףייוא רע ט'רטּפ ,טנידרעפ
 .ףעלעדיימ, עניילק בל טָאה רע--"ךעלעּביטש,

 םעד ןערָאװעג-סאמג ןעכיגניא ןיא יורפ עטנעגילעטניא יד
 ,רעשדלעפ

 .טנהָאמרעד--! םהיא ןופ טױעגנַאװשרעפ ךָאנ ךימ ּבָאה ךיא--
 סָאװ ,לעמיה ןיא טָאג--.רעביפ-לעקע ןימ ַא טימ עסענָארַאּב יד

 יױק וצ קעװַא רע טּפעלש ,ןידרעפ ךיא סָאװ ! ןהעשעג זיא ָאד
 -ןעפעלש וצ ןעגנערּב יז רע טגעלפ בוטש ןיא ,ךעלעדיימ ןעפ
 יב םתיא וטספַאכ--קיררצ טסמוק ןוא ּבוטש ןופ קעװַא-וטסהעג
 זיא רע-ףױה ןיא סױרַא וטסהעג .סנעכערברעפ עניימעג ענייז
 -ע'גרה'צ ַא ןעמוק רע טגעלפ םייהַא ,לַאטש ןיא טרָאד ייז טיפ

 רע טהעג .ןעּביױטעגסױרַא םהיא ךיא ּבָאה ,..רעט'תיממ'וצ ַא ,רעט
 ָאװטסלַאשטַאנ רעד רַאפ ,"עניימ זיא---רע טיירש--ּבוטש יד, .טשינ
 | לעמיה ןיא טָאג .טגָאלקעג טשינ םהיא ףױא ףימ ךיא בָאה
 ועסענָארַאּב ,סָאװ ,ונ, :ןעֿכַאל עלַא !השוב ןוא תּפרח ליפיוו

 רעסעּב רהיא טלָאװ ? רעשדלעפ רעיא טימ ךיז טגירק רהיא
 העטנעגילעטניא'נַא ךָאד זיא רע ? ַאװ !םהיא טימ ןערָאװעג-םולש
 .טימ ןערנטעגרעדנַאופ ךימ ףיא ּבָאה טלַאװעג טימ "!שנעמ

 - .םהיא
 ןעּבילּבעג זיא עסענָארַאב יד ,קעװַא זיא רעשדלעפ רעד

 | ,םהיא ןופ דניק ַא טימ
 תעשב ,טַאהעג ךיא בָאה קורדנייא ןעגיד'הנושמ טענדָאמ ַא

 -ַאב.עצינשזרָאטַאק רעגיזָאדרעד ייּב "טסַאג-וצ, ןעציז געלפ ךיא
 ,ןיטסינַאלָאק ַא ןעװעג טציא ןיוש זיא טָאװ ,עסעגָאר

 =יײר ַא טימ לרעמיצ לָאמש ןיילק ַא ןיא ןעציז ןעגעלט רימ
 ןעשיטנַאטסערַא ןעיורג ןופ עקעד ַא טימ ןעגיוצעב ,רעגעלעג םענ

 ,דנַאװעג
 דָאמַאק ן'פיוא ,לעּפעטנעמולּב ַא ןענַאטשעג זיא רעטסנעפ ן'פיוא

 סיטש וופ טהיינעגסיוא ,לטעװרעס ַא ןעגעלעג ןיא ,טכָאל ן'רעטנוא
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 -מײה א סיּפִש ןעבעגענוצ ןעגעװטסעדנופ טָאה סָאד ,ףָאטש ךעל
 ,גיטנעק ןעװעג ,לרעמיצ ןעקשטיניילק ןעלעקנוט םעד טייקכיל
 ןעסיװעג ַא וצ טנהעװעגוצ זיא סָאװ ,שנעמ 8 טנױאװ ָאד זַא
 | ,טרָאּפמקק

 -עג ,טרעֿפױרעג עסענָארַאּפ יד טָאה ,רימ טימ גידנעדייר
 ן'פיוא ,ָאד יקַאט ייז טזָאלעגרעּביא ןוא שיט ןָא ךעלגיירט יד ןעשָאל
 ןעטימ ןפיוא טײּפשעג השעמ תעּב ןוא ׁשַא עפוק ַא ןיא שיט ןעטימ
 .ָאלמײה ןימ 8 טיפע טימ טעהעװעג טָאה ןופרעד ןוא ,עגָאלדזָאֿפ
 ןיא סע ואו ,עגרָאטַאק טימ ,תולד ןעשינילַאכַאס טימ  ,טייקגיז
 ,טייקכילבייװ םוש ןייק ָאטשינ

 סָאװ ,קיגשזרָאטַאק א ,רעטײברַא'נַא ןײרַא ויא רעמיצ ןיא זַא
 ןעדייר ןעּבױהעגנָא יז טָאה ,יירעקעב רעד ןיא וצ רהיא טפלעה
 ףילרעדנואה זיא שיזיוצנַארפ רהיא ,שיױױצנַארפ ףיוא רימ טימ
 .עטיל ,רעטנַאגעלע ,רעגעש ,רעגיד'היחמ רעגעי .טנַאגעלק ,ןעש
 .טוג ןעדײר סע ןעכלעװ ףױא ,ןושל רעשיזיוצנַארפ רעשירַאר
 ןופ ןעבָאה רימ זַא ,ךָאנרעד ןוא .ןעשנעמ עשיסור ענעגיוצרעד
 -עג ,גידנעקרעמעּב טשינ ןײלַא יז טָאה ,שיסור טדערעג ײגסָאד
 : ןושל-עגרָאטַאק ן'טימ טדער

 ןהעג טשינ ןָאק ךיא זַא ,ןענעקרענַא ךָאד טוומ םהיא--
 ;טסרעטיצ ןוא עצַארּפ רערעווש ךרוד טסגידרעפ |,,,טרַאפ ףיוא
 ,ןעהיינצ לָאמַא ךָאנ ךיד ןָאק עקנאפש יד

 -ָאדיד טכַאמעג רימ ףיוא טָאה קורדנייא ןעגיד'הנושמ אזא
 .ַאק רעד טימ שיזױצנַארפ ןעגיטרַאסיױרג םעד ןופ גנושיוט עגיז
 רתיא ןָא ךילרעביפ ךיז טלַאה סָאװ ,יורפ ַא ייּב ןָאגרַאשז-עגרָאט
 ם'נופ קערש ןיא יז טפרַאװ סע םורָאװ ,?עסענָארַאב, לעטיט
 ,?עצינשזרָאטַאק , ןעמָאנ

 =טוש ַא ןיא עסענָארַאב רעד טימ טנָאקעג ךימ ּבָאה ךיא
 ,רהיא רַאפ טייצ רער

 -רָאפ עיִאקסווָאקיר עינָאלָאק רעד ןיא זיא רעהירפ סָאװטק
 ,טרעטיצעג טָאה עסענָארַאג יד ןוא לאמפ רעגיד'ארומ ,ַא ןעמוקעג
 ,"ןעטישרעפ , טשיג ךיוא יז לָאז ןעמ

 -ָארּב רעד ,ןַאמרעגנוי ַא ןעמוקעג רהיא וצ ןיא לָאמגייא---
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 עיִאקסװָאקיר ןיא ןערָאװעג טמיטשעּב זיא סָאװ ,ווָאנַאמוט עגַאיד
 :טלעטשעגרָאּפ ךיז טָאה ןוא ייצילָאּפ רעד ןיא רעּביירש ַא רַאפ

 .ַאזַא ןוא ַאזַא טשריפ--
 טרעכיזרעפ ךימ טָאה--,טשריפ א ןעװעג ךילקריוו זיא רע

 ןעגנואוצעג םהיא טָאה סָאװ ,טשינ סייװ ךיא--.עסענָארַאּב יד
 רע--עגַאידָארּב ַא ןערעװ ןוא ןעמָאנ ןייז ןופ ךיז ןעגָאװצּבָא
 -עגױצרעד ַא שנעמ ַא .ןעדייר ןעלעװ טשינ םעד ןעגעװ טגעלפ
 -עװרעג ךילקערש רעּבָא ,רעגולק ַא ,רעטעדליּבעג ַא רהעז ,רענ
 | ..,טייקכילקנערק ויּב שיאעוורענ ,שיא

 ןעמוקוצניירַא ןעּבױלרעד טהיא לָאז יז ,ןעטעּבעג טָאה רע
 טגעלפ ווָאנַאמוט ןוא ,טּבױלרעד טָאה עסענָארַאּב יד--רהיא וצ

 .רַא יד ןעגידנע טגעלפ רע יװ דלַאּב ,גָאט עלַא רהיא וצ ןעמוק
 | ,עירַָאלעצנַאק רעד ןיא טייּב

 רעּבָא ןעוועג סיּפע זיא ייז ןעשיװצ יצ ,סייו טָאג ןייא
 ןעועג ןענעז סָאװ ,ןעשנעמ ייוװצ עגיזָאדיד וַא ,רעֿכיז זיא סע

 וצ ןעגױצעג טָאה ,זיירק ןעכיילג ַא ןופ ,גנודליּב רעכיילג ןופ

 עמַאזנײמעג ,ןעגנוניימ עֿכילנהע טַאװעג ןעּבָאה יז ,רעדנַאנײא
 ,"גרוּברעטעּפ ןופ , עטנַאקעּב וליפא ,ןעסערעטניא

 :יז זַא ,טגָאז עסענָארַאּב יד
 .ןעסעומש עגיזָאדיד ןיא המשנ רעד טימ ןעהורּבָא טגעלפ--

 -יוצרעד ַא ,ןַאמנעגנוי ַא ,ןילַאכָאס ףױא ,ָאז ןעפערט גנולצולּפ
 !זיא סָאד סָאװ ,רָאנ טרעלקעּב רהיא--ןעּביל א ,םענעג

 | | | :ןעגָאז טגעלפ רע ןוא
 רימ טזייװ ,ךייא טימ דייר ךיא תעשּב ,טסייוו רהיא---

 / ןעּבעל-עגַאידָארּב ןייק ןוא ָאטשינ זיא עגרָאטַאק ןייק זַא ,סױא

 יגרוברעטעּפ ןיא ץעגרע עדייּב ןעציז רימ זַא ,ָאטשינ זיא
 שממ ,רעטרעדורוצ ַא רחעז װָאנַאמוט טמוק גנולצולפ רעּבָא

 -טסיומוא םהיא טָאה ,ג קינװָאנשט רעד .רע זיא ךיז רעסיוא

 .רָאק ןיא טליּפשרעפ ןעטֿפענ טָאה רע סָאװ ,רעזייּב ַא--טשינמוא

 רעניימעג, ןעפורעגנָא הֹׂשעמ-תעּב ןוא םהיא טלעדיזעגסיוא--ןעט

 | ."ףרואווסיוא ןוא שנעמ
 -עג ָאנַאמופ טָאה--!ןעזָאל טשינ ױזַא סָאד ןָאק ךיא--



 533 55 ַא5ֿ ַאט

 -רעד ןעסיימש ךימ ןָאק ןעמ--.טגערעגמיוא ךילקערש ךיז ןוא טגָאז

 ןוא שגעמ רעניימעג, רעֹּבָא ,עגַאידָארּב ַא ןיּב ךיא לייוו ,רַאפ
 לָאמנייק ןיּב ךיא ,ןעפור טשינ רענייק ךימ רָאט ?ףרואווסיוא
 ףיא ."ףרואוסיוא ןייק ןוא שנעמ רעניימעג, ןייק ןעוועג טשינ
 ןיימעג , טשינ ןיּב ךיא לייוו ,עגרָאטַאק ףיוא קעװַא רעּבירעד ןיג
  !ןעוָאל טשינ יזַא ךיא לעװ סָאד ,"ףרואווסיוא ןייק טשינ ןוא

 פיל טגָאז-.ןהעזעג טשינ לָאמנײק םהיא ךיא ּבָאה אזַא--
 | ,עסעגנרַאּב

 -עּב טָאה סָאװ ,רעסייה ַא ,רעשיאעוורעג ַא ,ןַאמרעגנוי ַא
 .ייגנוגידיילעּב סקינלַאשטַאנ םעד ןעזשלוצרעביא טשינ ױזַא ןעסָאלש
 ...ץרַאה סָאד ןעלַאפעגנייא זיא עסעגָארַאּב רעד .,,ןילַאכַאס ףיוא

 ,טלחָאצעּב םענייא רַאפ ךיוא יװַא ןיוש ךימ ּבָאה ךיא--
 ! רימ רַאּפ גונעג

 | :ן'ָאנַאמוט טגָאזעג טָאה יז
 קעװַא-טהעג ,הורוצ ךימ טזָאל--ןָאהט סיּפע טליו רחיא--

 ךיא ,ןעסיוו טשינרָאג ןופ ליװ ךיא ,קעװַא ןיוש טהעג .רימ ןופ
 ...ןעמוקמוא טשינ ליװ

 {ךיוא רהיא ? ךיוא ךימ רתיא טגָאירעּפ--
 רעֿכילטנערָא'נַא טנעז רהיא בוא  ,רימ ןופ קעוװַא-טהעג--

 ,שגעמ רעגידנעטשנָא
 ,.,טרג = ,--
 .-הָאקיר ץנַאג ןיא רדנעװָא ןיא ןוא קעװַא זיא טָאנַאמוט

 טפַאמעג טָאה ווָאנַאמוט :סיפ יד ףיוא ןערָאװעג טלעטשעג עיָאקס
 יג קינָאנשט ןופ ןעצעל ן'פיוא לַאפנָא'נָ

 ןעטייװצ ַא ןופ גנונױאװ רעד ןיא ןעמוקעג יא ווָאגַאמוט
 טרָאד ;ןעטרָאק ןיא טקַאװעג טָאה .ג ןעכלעװ ייּב ,קינװָאנישט
 א ןעגעװ .ג ןעפווסױרַא םהיא לָאז ןעמ ,ןעטעצעג רע טָאה
 רע טָאה ,ךיק ןיא סיורַא ויא רענעי תעשּב ןוא ,"ןינע ןעגיטיונ,
 : טגָאזעג ןוא טגיונרעפ ךיז

 ףהיא סָאװ ,רַאפרעד ןעקנַאדעּב ןעמוקעג ךייא ןיּב ךיא--
 ןעטורעגנָא ךימ טָאה רהיא--גנַאר םעיינ ַא ןעּבעגעג רימ טָאה
 ,"ףרואווסיוא ןוא רעניימעג,
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 .געהירפרעדניא רעד ןעגעװ ןעסעגרעפ רָאג טָאה סָאװ ,2
 ןעדעי ןעקנעדעג ןילַאכַאס ףיֹוא ןעמ ןָאק יוװ--טײקשירַאנ רעגיד
 -עג טשיג טָאה--גָאט ןרַאפ טלעדיזעגסױא טרעװ טָאװ ,ןעשנעמ
 ןוא ,ךיז טלעדנַאה ָאד סָאװ ןעגעװ ןענאטשרעפ טשינ ןוא טרעה
 | + :טרעפטנעעג טָאה

 טסעװ .העג .ריד ףיוא זנורּב טשינ ןיּב ךיא .טוג ,טוג-- |
 ,..גנוגידלושטנע ןעטעב ךָאנרעד

 -עג וָאנַאמוט טאה--!טציא רָאנ ,רעטעּפש טשינ  ,ןיינ--
 קירד 8 ןוא = רעװלָאװער םעד .ג ןעגעקטנא טלעטשעגנָא ,טגָאז
 .עלעגניצ סָאד ןָאהטעג

 -טנַא זיא וװָאנַאמוט ,טקאװרעפ ךיז טָאה רעװלָאװער רעד
 ןוא ןעבעל סָאד ןעמהעג ךיז טכורפעג טרָגד ,ךיק ןיא ןעפָאל
 ָאה רעװלַאװער רעד רעּבָא ,ןײרַא ףיילש ןיא ךיז ןעסָאשעגסױא
 ,טקַאהרעפ רעדיוו ךיז

 -עג ןענעז ןעדנעטשמוא יד :טּפַאכעג ןעמ טָאה ן'װָאנַאמוט
 ןעװעג ןעצנַאגניא זיא רעװלַארער רעד :עגיד'הנושמ עניוזַא ןעוו
 .ןעליוק ייװצ טימ ןעדָאלעגנָא

 רָאנ לאה ךיא ןעמונעגסױהַא ךיא בָאה עגירעּביא יד--
 ,יָאנַאמוט טרעלקרעד--! ןעליוק ייווצ ןעּבָאה טפרַאדעּב

 טָאה .גנצ רעד טימ טרעטנַאלּפעג הנושמ טָאה וָאנַאמוט

 רע לאוו ,עיָאקסװָארדנַאטקעלַא טסָאּפ ם'ניא טקישעגקעװַא םהיא ןעמ

 -סיױרַא יו טָאה סע .ןערָאװעג טֿכַארטעּב שיניצידעמ ךָאנרעד זיא

 ,עגושמ זיא ווָאגַאמוט זַא ,ןעזיוועג
 טסוארעג טשינרָאג ךָאנ ןעמ טָאה טייצ רענעי ןיא רעּבָא

 .ָה סעקינװָאנישט עלַא ןוא טייװקנַארק רעגיטסייג סווָאנַאמוט ןופ
 .ָטרטשעב טכער) םהיא לָאז ןעמ ,טרעדַאפעג גימיטשנייא ןעצ

 -ערשרעד ךיז לָאז עגרָאטַאק יד--ןעגנעהפיוא טסייה סָאד ,"ןעפ

 ,בימחר ןעטעבעג ךיז טָאה קורּבמיה עטענָארַאּב יד ןוא "ןעק

 ,ן'רָאגַאמוט רַאפ ןָאהט סיּפע לָאז ןעמ

 עטרעוװ עגיימ ןעּבָאה רשפא ,ןײלַא ךימ גידלושעּב ךיא--

 -רעד ךילקרהיװ ךיז רע טָאה טוגימ ַאזַא ןיא ,םהיא ףיוא טקריוועג

 טנָאקעג ךיא ּבָאה סָאװ ,ןײלַא טגָאז רעּבָא ,םַאזנייא רחעז טלהיפ
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 ּבָאה ױזַא יװ ָאט--סָאװ סײװ טָאנ ןָאהט ליװ שנעמַא !ןָאהט
 ךױא ךָאד ךיא לעװ טלָאמעד ?ןעדײר םהיא טימ טנָאקעג ךיא
 ןײלַא ןעוועג טלָאװ ךיא ןעוו ? ךיא רָאנ סָאװרַאפ ןוא ! ןעמוקמוא
 --דניק ןיימ רעּבָא .טכַארטעג טשינ רשפא ךיז ןעגעװ ךיא טלָאװ
 טימ ןעריקייר ןעד ךיא ןָאק ?ןערָאװעג םהיא טימ טלָאװ סָאװ
 ?םהיא

 --ןעשגעמ ןעטסַאהרעפ ןעטגילעג-טשינ ַא ןופ דניק סָאד טָא
 ןעבעל ןיא טָאה עסענָארַאּב יד סָאװ ,ץלַא זלא

 .גַאװש רהחיא ןעגעװ יז טנהָאמרעד לעקע ןופ רעבי ַא טימ
 סָאד ביל ףךילקערש טָאה יז רעּבָא ,רעשדלשפ ןופ טפַאשרעג
 ,1גיק

 ,עלעגנוי שילעּפָארקש ,ךילקנערק ,ךאװש ,גירחעי-ףניפ א
 טענק ,גָאט עלא טױח רעד ןופ טֿפירק ,טײּפרַא יז ןעכלעוו רַאפ
 ,טױרּב סָאד גידנעצעזנײרַא ,ןעװיוא םייּב ךיז טנערּב ,גיישי
 ןוא ,טעקינװָאגישט ןופ רעּביײװ יד סגעשָארג רַאפ רעדיילק טהליג
 ,רעדניק ס'חלג םעד טימ שיזיוצנַארפ טג"ג :

 ףיוא ןעקוק טשינ ןערהערט ןהָא ןָאק ןוא 27 טָאה יז
 | ,דגיק רתיא

 -סעקיגװָאגישט יד ןופ ."ןָארַאּב; ךוא םהיא ןעפור ייז--
 -נַאּמש רעד טימ ןעליפש ךיז ןומ רע .םהיא ןעמ טביירט רעדניק
 יייעק

 טימ לופ ןיא ערהיא עּביל יד ןוא ךניק סָאד ףיל טָאה ױ
 | ו קערש

 טימ יז טגָאז --!הצור רעגיטפניק ַא ךָאד טסקַאװ סָאד--
 -ריטַאנ !טמַאטש רע ןעמעװ ןופ ,טכַארט ַא רָאנ טיג רהיא--.קערש
 סָאװ ,יוטַאג עשירעכערּברעפ ַא רַאפ טשינ ךיא טלַאה ףןימ ,ךיל
 ןיפיוא קוק ַא רָאנ טיג רהיא רעֹּבָא !ןירעכערּרעּפ א רַאפ ךיא ןיפ
 ךָאד טסייו רהיא .ףאונ א ,רענעגושמ רעּבלַאה 8 ,חנרר 8 .רעטָאפ
 בילוצ ןעפָאלרעפ גנַאל טשינ יא םהיא טיס השעמ 8 רַאפ טָאװ
 .יוקסיוא טפרַאדעּב םהיא ךָאנ ךָאד ּבָאה ךיא : טײקנעסַאלעגסױא ןייז
 ןיא םהיא לָאז ןעמ ,ןעעגעגקעווַא למור 20 עטצצל יד :ןעפ
 דניק סָאד ל"יװ ,ןעּבעגעג ּבָאה ךיא ,ןעצעונײרַא טשינ עמרוש
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 המָעד ןעמ לָאז בגא ,ךיז ןעפערט ייז ןעוװ ,ַאפַאּפ ךָאד םהיא טפור
 ןוא .,"עמרוט ןיא טצױ עטַאט ןייד, :ןעפרַאװפיױא טשינ דניק
 טָאװ !ןילַאכַאס ףױא ,ָאד ןעמוקסורַא םהיא ןופ ןָאק סָאװ ייברעד
 -ַאק ,ץֹומש ,תונז ,תוחיצר גָאט עלַא ?ןעגױא יד רַאפ רע טָאה

 ףז--ךיז ןעליּטש ייז סָאװ ןיא ,קוק ַא רָאנ טיג טָא ,עגרָאט
 ,רלעה ַא ייז ייּב ויא ןילּתַא ,תוילּת ןיא ,םינילּת ןיא ןעליּפש
 -גיײנ ַא ייּב רָאנ טגערפ רהיא ,דלעה ַא--קינשזרָאטַאק רעגיבייא'נַא
 ךעמ ואו ,טרָאנַאג !עמרוט סנױזַא ויא סָאװ לעגנוי ןעגירהעי

 רעד ףױא יצ ,עמרוט ןיא--רעסעּב ויא ואװ !"ןעסע וצ טיג
 -רַאטש ןעמ ןָאק עינַאלָאק רעד ןיא--עמרוט ןיא יאדוא , ? טייהיירפ
 ךופ לעגנוי סָאד ךיז ןיא ןייא טגיז ץלַא סָאד "! רעגנוה ןופ ןעּב
 -רעפנוא ,עֿבילנהעװעג ַא םהיא  ײּב ןיא עמרוט יד .ןָא-זייוודניק

 ףןעמוקסױרַא םהיא ןופ ןָאק סָאװ .ערעירַאק ַא ,ךַאז עכילדיימ
 עװעדָאה ךיא !חצור ַא !עגירעּביא יד ןופ סָאװ ,ענעגייא סָאד
 עװעדָאה עגרָאטַאק רעד רַאּפ ,עגרָאטַאק רעד רַאפ םהיא ךָאד
 יא רע זיא לייוװרעד ,לייוװרעד רעּבָא ! חצור רעגיטפניק ַא ! ךיא

 ,ןיו ןיא טשינ סטכעלש םוש ןייק ךָאנ טָאה רע ,רעקשטיניילק
 ..עלַא יװ ,דניק ַא ךָאנ זיא רע

 -עג קַאטַא רעשירעטסיה ןימ ַא ןיא יז טָאה רימ רַאפ ןוא

 דיא סָאװ ,עלעגנוי רהיא ןעגיוא יד ףױא ןערהערט טימ טשוק

 -רעפ סָאװ-רָאנ םהיא טָאה ןעמ--רעגידנענייוו ַא םייהַא ןעמוקעג
 / ףָארַאּב; ןעפורעג ןוא רעדניק סקינלַאשטַאנ-זיירק םעד ןופ טגָאי

 !ןָארַאב ןעפור ךימ לָאז ןעמ ,טשינ טייה ,עמַאמ--
 | ,"טשיג סייה,

 -ָאלשעּב ךימ ךיא ּבָאה ,עיָאקסווָאקיר ןופ גידנערהָאפקעװַא

 תעשה ,ךוזעּב ןעטצעל םייּב עסענָא-ַאב יד ןָאהט וצ גערפַא ןעס

 | :ריהט רעד ֹוצ טיילגעּב ךימ טָאה יז

 -עג טּפשמ'עג טנעז רהיא ןעֿכלעװ טימ .,,רענעי ןֹוא ,ונ

 {טשינ תועידי םוש ןייק רהיא טָאה םענעי ןופ .,,ןערָאװ
 יה ,ןימרעט ןייז טגידנעעג ךיוא טָאה ,ריּביס ןיא זיא רע

 / טדייל רע זַא ,ןעּבירשעג טָאה רע .טסינָאלָאק ַא ןערָאװעג ןוא ךיא =

 -ָארג ,ױזַא-דלעג לעסיּבַא טקישעג םהיא ךיא ּבָאה ,טיונ סיורג
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 -עג עגרָאמַאק ערעװש רחעזַא ,ךעכענ ,טָאה רע ,ןעטרָאד סנעש

 ,ץנ8רק ןיא רע .ףירב ַא ךָאנ ןעמוקעּב ךיא ּבָאה גנַאל טשינ .טָאה

 ..דלעג לעסיפ ַא ןעקיש םהיא לָאז ךיא ,טעב ,ךיז טגָאלק
 ? רתיא ןוא--
 1 ,ןעקיש לעװ ךיא--
 יקעװַא ןוא דנַאה ןיא ןָאהטעג שוק ַא רהיא ּבָאה ךיא
 -ָארַאּב רעד ןופ ,ןידניירפ רעד ןופ !ןענַאװ ןופ ?ַאה--

 -לרטָאמס-עמרוט רעד גע ן'פיוא טנעגעגעּב ךימ טאה--? עסענ

 !עּבַאּב עלדָאּפ יד ,רענעמ ֹוצ טײקֿכַאװש עסיורג ַא טָאה יז--,לעט

 טָאה ,ךיא סייו ,וָאנַאמוט .ןעטפעשעג טַאהעג רעשדלעפ ן'טימ

 עטצעל יד ,אמתסמ ,ָאד טָאה יז .רהיא ןוצ טּפעלשעג ךיוא ךי

 ,זיא דניירפ רעּביל רעד :טלהָאצעּב רעשדלעפ ן'רַאֿפ לבור 0

 ן'װָאגַאמוט וליפא טָאה יז .קילגמוא'נֲא ןיא ןעלַאפעגנײרַא ,ךעּבענ
 -לנ רהיא וצ ןוא ,טקישעג טיורּב סייוו דייהרעליטש עמרוט ןיא
 ךופ סָאד סייװ ךיא ,דלעג טייצ עבנַאג יד יז טקיש דניירפ ןעט

 בי רהעז טָאה יז .סױא ןעמעלַא ייז טלָאה יז ,טסָאּפ רעד

 ! עגעזָאלוצ ַא !טַאהעג ןיוש יז סָאה ירד .עלרָאּפ יד 4,םירכז
 --קעװַא עגױָאטַאק ףיוא יז זיא ,עגעזָאלוצ ַא זיא יז סָאװ ,רַאפרער
 ..| ןעטּבילעג ַא גילול

 ,עגרָאטַאק רעשיסור רעד ןוֿפ וינעדייז רעד

 -ַאק ן'פיוא טציא טסהור ,וינעדייז רעווַארּב ,רעטוג ,רעגיל |
 םלצ 8 רעטנוא ,קסווָארדנַאסקעלַא טסָאּפ ם'גיא | ,םלוע-תיב-עגרָאע
 סָאװ ,ףָאלש ןעגיּבייא ןעליטש ַא טימ טציא טספָאלש ,ןעמָאנ א ןתָא
 ?ןעבעל ןעגיד'מירוסי ןעגנַאל ןייד ךָאנ םולח וצ טגיא ריד טמוק



 ס טיװרעשָארָאד אײ י : 55

 רעד ןופ עדייז רעד, זיא ווָאלָאקָאס שטיװעיליסַאװ יעװטַאמ
 ."עגרָאטַאק רעשיסור:

 רע ,םהיא רַאפ רערעטלע ןייק ָאטשינ זיא עגרָאטַאק םףיוא
 :ןעוועגבָא זיא

 ! עגרָאטַאק ענייר רהָאי גיצפופ--
 | :ןעגַאטשעגרָאפ ךָאנ ןוא
 טגעלפ--סנעכעל יירד ןעבעל ,רערורּב ,ףרַאדעּב ךיא--

 ,ןיב ךיא-- ,ןהייצ ןהָא ןעלכיימש ןוא ןעגָאז שטיװעיליסַאװ יעװטַאמ:
 ,סעגרָאטַאק עגיּבייא יירד ּוצ טּפשמ'רעפ ,רעדורּב-

 =ייא ופ ןערָאװעג טּפשמ'רעפ לָאמ יירד זיא סָאװ ,שנעמ ַא
 . .עגרָאטַאק רעגיּב

 .עגרָאטַאק ץנַאג ןיא ָאטשינ זיא ַאזַא רענייא ךָאנ |
 רעכערּברעפ ןעֿכילקערש ַאזַא ןעמ ףרַאדעּב ץעזעג ן'טיול

 רע בױא ןוא ,עמרוטנעטייק רעד ןיא ןעּבעל עצנַאג סָאד ןעטלַאה!
 ןיא יװ .,שרָצרנַא טשינ ןעקיש םהיא ןעמ ףרַאדעּב ,ץעגרע .טהעג-
 ,סקיּב ַא טימ ךַאװ ַא ןופ גנוטיי?געּב רעד

 -על טגעמעג טָאה .וָאלָאקָאס שטיװעיליסַאװ יעװטַאמ רעֶּבָא)
 ,החגשה םוש ןהָא זיוה-טטייּברא ןעשירַאלָאטס ם'ניא ןעּב

 .גיו ןוא רעמוז ,שיטסטייּברַא ןפיוא ןעּפָאלש טגעלפ רע
 ןייז טימ גידנערעטיצ , לעצלעּפ ןעּבלַאה ם'ניא טלעקיוװעגנייא רעטי
 ,ףוג ןעטלַא;

 ,חירטרעדניא ףיוא-טסחעטש ! ןעפנָארּב טימ רָאנ 17 ךיא-- |
 וצ סָאװ טימ ָאטשינ ןוא טרעוילגרעפ סיפ ןוא דנעה ןענעז
 -סָאד ןופ טזיּפ ןוא-- ןעפנָארּב עלעצעט ַא סיוא-וטסקנירט ,ןעמעטָא:
 רענעריוּבעג ַא ,עידָארָאגַאלגָעקָאסיװ עשַאװ ,ןיִּב ךיא .שנעמ ַא יג
 | רוּכשִי

 ,ןעטײּברַא טשיג רַאּפרעד ןָאק שטײזועיליסַאװ יעוװטַאמ--
 .עביא יד םהיא רעּביא ןע'קווח ןעגעלפ--,קַאל טקנירט רע לייוו-
 -ניא םהיא טיִמ ןעטײּברַא ןעגעלפ סָאװ ,סעקינשזרָאטַאק עגיר
 | | | - .םעגייא

 {קַאל--טסייה סָאװ--
 יימש--! ןעפנָארּכ ןייק טשינ ּבָאה ךיא ןעוו ,ךיא קגירט סָאד--
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 ןוא דנעה יד ןיא םירַאװ טרעװ סע ,לרעייפ ַא יו יוזַא ךעלרעדָא
 | ,ךיז ּוצ ךיא םוק .סיפ

 טלָאװעג טשינ רעטלַא רעד טָאה זיוה-ןעדילַאװניא ןיא

 | ,ןהעג
 א שגעמ ַא ןיּב ךיא !דילַאװניא ַא רַאפ ךיא ןיּב סָאװ--

 .ןעטיײּברַא ןָאק ךיא ,הכאלמ-לעּב
 טשיג ןערהָאי ע ערעטלע יד ףױא רע טָאה ןעטײברַא רעּבָא

 ,?טלעּבמַאבעגמורַא, ױזַא ךיז טָאה רע ,טנַאקעג
 .,רעגיטרַאסױרג ַא ,רענייפ א ןעועג רע ןיא רעלָאטס ַא רָאנ

 ביל סעלעטירטָאמס עלַא סעמרוט עלַא ןיא םהיא ןעּבָאה רַאפרעד

 עשב ,רעגרע ןעװעג ךיא םהיא ןיא רַאפרעד רעּבָא .טַאהעג

 -יװ-טשינ--ןעפָאלטנַא רעלָאטס רעטוג ַאוַא ,ןעפױלטנַא טגעלפ רע
 ,זייב וטסרעװ גידנעל

 רע טָאה ,טנָאקעג םהיא ּבָאה ךיא תעשּב ,טייצ רעד ןיא
 -רַאעג טשינ ןוש טָאה רע רעּבָא ,זױה-סטיײּברַא ם'ניא טניואוועג
 וּבעדייז יו שרעדנַא טשינ עלַא םהיא ןעּבָאה ןעפורעג ןוא טייּב
 -עּב היא וצ ךיז ןעּבָאה עלַא ןוא ןעמָאנרעטָאפ ןייז טימ רעדָא
 רעגיזָאדרעד ךיז טָאה ליפוצ ןיוש :ץרא-ךרד סיורג טימ ןעגיוצ
 ,ןעטילעגסיוא שנעמ

 :גרעלעגסיוא ךיז רע טָאװ ,טנַאקעג טָאה רע סָאװ ,ץלַא
 -עג טשינרָאג רע טָאה ,עגרָאטַאק רעד רעסיוא ,עגרָאטַאק  ףיוא

 -עפ ייװצ ףיא טלייטעג רע טָאה טייצ יד ןוא ,ןעּבעל ןיא ןהעז
 .ןעטָאפַאשע יד ךָאנ ןוא ?ןעטָאפַאשע יד ויּב , :ןעדָאיר

 ,טייצ יד ןעמיטשעּב טנָאקעג טשינ רע טָאה שרעדנַא
 ןיק תעשּב .ןעטָאפַאשע יד זיב ןעװעג ךָאנ ןיא סָאד--

 ןױש ןענעז ןעטָאפַאשע !ןעװעג טשינ ךָאג ןענעז ןעטָאפַאשע
 + ײגַאגרעפ גנַאל ןיוש יד ןעמיטשעב רע טגעלפ--! ןעוועג ךָאנרעד
 .ןעטייצ ענעג

 עמ ןעװ !ןעטָאּפַאשע יד ךָאנ ןעוועג ןוש זיא סָאד--
 ןעמיטשעּב רע טגעלפ--! ןעטָאּפַאשע יד טרהיפעג:ײא ןיוש טָאה
 .ןעסייצ ערעטגהענ רחֲעמ יד

 .טייצ-ענזישטשנַאּפ רעד רַאפ ךָאנ ןעמוקעג רע זיא עגרָאטַאק ףיוא
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 ןילַאֿפַאש ומי

 !ןצטָאפאשע יד ויב--
 ,טונק ן'טימ ןעסיימש טלָאמעד ךָאנ טגעלפ ןעמ !ואוו--
 ,דָאירעּפ ַא ןעװעג ךיוא םהיא רַאפ זיא סָאד
 .טרהיפעגנייא ךָאנרעד טשרע ןעמ טָאה ןעלפמעטש יד--
 ,גנומיטשעּב-טייצ ַא רעדיװ ויא סָאד

 -ירחוס רעכיײר ַא ןופ ,םירעיוּפ-ּבײל יד ןופ ןעװעג זיא רע |

 -נזעּבַא ףױא ץעלעי ןיא טניױטרעג טָאה סָאװ ,עילימַאפ רעש

 ערָאװעג טּפשמ'רעפ רע ןיא עגרָאטַאק וצ ,דרע לעקיטש רעד

 .לעריימ א טע'גרה'רעד טָאה רע סָאװ ,רַאפרעד
 ןיא 9'מיפַא ןעפורעג לעדיימ סָאד ןעמ טָאה עימיפַא--

 וצ טשינ גנוי ַא ןעװעג ךױא ןיּב ךיא רעֹּבָא .ענעש א ןעועג

 ,ןעגידגיזרעפ
 -גענהָאמרעד ,ןעלֿכײמש טגעלפ שטיװעיליסַאװ יעװטַאמ ןוא

 ,דנעגי רעד ןיא ןעװעג זיא רע יוזַא יװ ,גיד
 רַאנ ַא ,ןעװעג רוכש ַא רעּבָא ,ןעװעג גנוי ױענייפ ַא--

 -ײימ ן'טימ טרעטנָאלּפרעפ ךיז רימ ןעּבָאה ,ונ ,םינפ-תוזע'נַא ןוא

 ךיא  ?!רימ טימ ןעּבָאה-הנותח טסליװ--ךיא גָאז-- ,עימיּפַא, ,לעד

 ךיא יא :ךודש רעטונג ַא סָאד זיא היא רַאֿפ ,יז טגָאז "!ליװ
 רימ ןעגָאה ,ונ .עילימַאפ רעֿכײר ַא ןופ יא ,ןעלעפעג רהיא ןימ
 :ןעגָאז יװַא ןעמ טגעלּפ תומוקמ ערעזנוא ןיא ,טרעטנַאלּפעג ךיז

 .ךיז ןרעטנַאלּפ הלֹכ רעד טימ ןתה רעד

 !טַאהעג ביל ,וינעדייז ,ױ טסָאה וד רעב ---

 טַאהעג פיל ,יארוא ,ונ !טאהעג ביל ךילקערש ,גָאז ךיא--

 ףרַאדעב--טרעטנאלּפעגנָא ךיז ,רָאנ ַא ןעװעג ןיִּב ךיא לײװ ,ױװַא
 .עה טשינרָאג עמַאמ-עטַאט רעּבָא ןעליװ ,ןעּבָאה הנותח ןעמ
 -עג-הנותתח ױזַא ךיוא טָאה רעדורב רערעטלע רעד םורָאװ ,ןער
 -גָאלֿפעג בייװ ןטימ רעהירפ ךיוא ךיז טָאה רע ,ךיא יװ ,טַאה
 רַאפ, :עמַאמ-עטַאט ןעגָאז .טַאהעג-הנתח ךאנרעד ןוא טרעט
 ךיוא טעװ ןהוז רעטייװצ ַא ?סגיױוַא סָאד זיא סָאװ ,טשינ ןפוא ןייק
 ןהיז עלַא !תושוּב ןוא תופרח ?לעדײמ גחָא טימ ןעּפָאה-הנותה

 *!טשינ ןפוא םושֹּב !סעצינװָאּבװיל טימ ןעּבָטה-הנותה רָאג ןעלעוו
 .סעקינ'הואג-לעב עסיורג עלַא ,עכיײר ַא ןעװעג זיא ?תחתשמ יד
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 ערעדנַא רעדָא יװַא ךיא בורּפ .ןהע: ןוא ןערעה טשינ ןעמ ליװ
 רימ טימ ןָאק ײ זַא ,ד טהעז '!ןעגעהרעד טשינ ךיז טסלָא

 :ךיז ןופ ןעּבײרט ןעּבױהעגנָא ךימ יז טָאה ,ןעּבָאה-הנותח טשינ

 -רעפ ןעבױהעגנָא טָאה ןוא '| ךיד ףיא ףרַאדעּפ תורפּכ ףיוא,

 שא .סיעֿכהל-וצ ףיא ,סע טסײה ,רימ .ערעדנַא טימ ןעגנערג
 .ףיא ןעגָאז טגעלפ עניימ החפשמ יד םורָאװ .ןהעז עלַא ןעלָאז

 טציא ןוא ,ןעטפעשעג טהריפעג יז טָאה ןעיעװטַאמ טימ, !:רהיא
 .,טַאנ ָאט "!החפשמ רעד ןיא זנוא וצ ןעכירקניירַא לעפ יד ליװ

 "ףיא רעֶּבָא .ןעישװטַאמ רעיא ןעבָאה ףרַאדעּב ךיא יװ ,טהעז

 ףיא !ןעֿכָארקעג דנעװ "ד ףױא ,ןעכָארקעג דנעװ יד ףיוא ןיּב
 .ןע'רוּפכש ןעּבױהעגנָא יקַאט םעד ןופ--ןע'רוּכש ןעגיױהעגנָא ּבָאח

 ןעשטילג ךיז ךעלדיימ טימ םיִרוחַּב ןעגעלפ ןעטנַאק ערעזנוא ןיא

 יז :ךיא תהעצז ,גרַאּב ן'מיוא לָאטניא ךיא םוק .גרעּב יד ןופ

 .ןיײא ןיא ךיז טלַאה ןעמ--גרַאּב ןופ ןרעדנַאינַא טימ ךיז טשטילג

 .לעװ ךיא :ךיא טּכָארט .ןעװעג ךיא ןיּב ךיל'רוּכש ,ןעשטילג
 הטוש ַאזַא טָא !ןייַז טשינרָאג טעװ רימ ןוא ןענע'גרה'רעד םהיא
 -געמ ַא :ןעלַאפניײא גילדולּפ רימ לָאז ךַאז ַאזַא ,ןעוועג ךיא ןיִּב

 ,ןייז טשינרָאג טעװ רימ ןוא ןענע'גרה'רעד ןעש
 .ןוא ּפָאק ץטימ וצ.טלעקַָאש שטיװעיליסַאװ יעװטַאמ ןוא

 ,טײקשירַאנ ַאזַא טכַארטױעפ טָאה סָאװ ,ןַאמנעגנוי םעד ןופ טלַאל

 רעד ןופ סקיִּב םעד ןעמונעג ,םײהַא קעװַא ךיא = ןיב--

 סיוא-טיירש !ו-ו-ופ :ןעװעליצ ןָא ךימ ּבױה ןוא קירוצ םוק ,דגַאװ

 -ַאפעג .דרע רעד ףױא טלַאפ ןוא לוק רהיא טימ טשינ עימיפא

 רָאנ ,םהיא ןעטישרעד ךיא ּבָאה טלָאװעג .ןעברָאטשעג ןוא ןעל

 .ןעגױא ע'רוּכש יד טימ טפַאֿכעג טשינ ,רתיא ךיא ּבָאה ןעפָארטעג

 רעד טימ ץטַאט רעד ןוא .דנעה יד ןעדנומעג רימ ןעמ טָאה ָאד

 רעדירּב יד ןוא--ןעּבָאה יז ןעלָאז ןדע-ןג ןעגיטֿכיל ַא--ןעמַאמ

 "ר .טגָאזעגּבָא רימ ןופ ךיז ןעּבָאה עלַא ,עלַא--טיכורק יד ןּוא

 גנולצולפ ןוא--סעקיגיהואג-לעּב עלַא ,עכייר א ןעוועג זיא החפשמ

 -עג סיּפע ןעטלָאװ ייז ןעװ !קינשזָארטסָאנַא 118ה ,הפרח אש

 יז רֶעּבֶא ,טרעטכיילרעפ רימ ןעטלָאװ ייז זַא ,ןייז ןָאק ,ןעּבע

 ךעליו רימ; :סיפ ןוא דנעה יד טימ טינשקע'עגנייא ךיז ןעּבָאה
 יב
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 .ףעפ זנוא טָאה רע ,יײז ןעגָאז ,קישוָארטסָא םעד ןעגָאק טשינ
 ףהעצ :טּפשמ'עג ךימ ןעמ טָאה "ןעבעל ןעצנַאג ן'פיױא טמעש
 ןיש ףימ ןעמ טָאה ןעסימשעג .עגרָאטַאק ןוא טונק ן'טימ ץימש
 ןעמ תעשֹּב ,עװקסָאמ ןהעזעג טשרע ךיא ּבָאה ָאד .עװקסָאמ ןיא
 ,םינּפַא ,טדָאטש עגעש ַא .סַאג-עגָאק רעד ףױא טרהימעג ךימ טָאה
 ףימ טָאה ןעמ .ןעכַארקעג טשינ ןלאה ןיא "ימ זיא יז רעּבָא
 .קעװַא ןוא ,דרעפ םוצ ןעקור ן'טימ ןעגָאװ ַא ףיוא טצעזעגרעדינַא
 -גנוי !ןעשנעמ םלוע'נַא !ןעשגעמ םלוע'נַא--םורַא ןוא .טרהיפעג
 ןעלטייט ןוא ןעגױא יד טימ ןעצָאלג ,ןעגָאװ ן'כָאג ןעפיול ךעל
 -ערק .ןעקוק וצ ןיהואװ טשינ טסייוו ,רעגניפ יד טימ רימ ףיוא
 ןעגױא יד טימ ןעצָאלג ,ןעמָארק רעייז ןופ סױרַא-ןעהעג רעמ
 ןיא רימ טימ טציז ןילּת רעד ,ןעגָאװ ןיא דלעג ןעפרַאװ ערעדנא
 .-רעפ ךיא ?.סָאד זיא ,רע טגָאז ,ריד רַאֿפ, ,ףיונוצ-טביולק ,ןעגָאװ
 .ענָאק רעד ףױא טֿפַארּבעג ךימ ןעמ טָאה ױזַא ןוא ,ךימ גינ
 ,פָאק ףיוא ּפָאק--םלוע ,גָאט-קרַאמ ַא ןעועג זיא גָאט רעד .טַעג
 ךעטָאפַאשע .ןעטָאפַאשע ןייק ןעװעג טשינ ךָאנ ןענעז טלאמעד
 ףהעמ ןעפרַאװעצנָא -- טרהיפעגנ"א ךָאנרעד טשרע ןעמ טָאה
 ןעמ--ןעװעג-תובמ טשיג ךָאנ ןעמ טָאה טלָאמעד רעּבָא ,השוג
 .קצװַא ךימ ןעמ טָאה ,ןעסיײמשּבָא ןוא ןעגעלקעװַא טושפ טגעלפ
 םעד רעיא ןעקַאװ ןעמונעג ךימ טָאה ןילת רעד ןוא ,טגעלעג
 .-ימשעג :ןעסימשעג ךימ ןעמ טָאה לָאמ ךס ַא !ןעקור ןעטעקַאנ
 ,טעילמָאק ןוא רעטיר ןוא ףעלקעטש טימ ןוא סנעמיר טימ ןעס
 | ,טשינ סע טמוק טונק םוצ רעּכֶע

 טלעװ ןייז ףױא ןעמוקעב טָאה סָאװ ,שנעמ רעד טָא ןוא
 ַא ןהָא ,רעטיר ןוא סנעקעטש ןוא סנעמיר ןופ ץימש דנעזרט
 .עגפיוא םורַא רחָאי גיצפופ ןיא טָאה ,גנונכער ַא ןהָש ןוא להָאצ
 ןענעז סָאװ !טונק ןץטימ ץימש ןהעצ יד גידנעגהָאמרעד ,טרעטיצ
 | !ץימש ַא רַאנ ןעװעג סָאד

 ךןעמ יװ טקנוּפ !ןעּבעל טשיג לֶעװ ךיא זַא ,טגיימעג--
 טיש ןוא טיש םלוע רעד ןוא .טייצ רהָאי ַא ןעסימשעג ךימ טלָאװ
 .יפש ןיא ,ץליּבָאק רעד ןומ ןעמונעגבָארַא ךימ ןעמ טָאה ,דלעג
 פז וצ ןעמוקעג ןיא-סע-יװ ךיא ןיּב טרָאד ןוא טגעלעגקעוװַא לָאט
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 ףיא ּפַאטע ןטימ טקיִשעוקעװַא ךימ ןעמ טָאה ךָאנרעד .?וחּכ
 ףךיא טלָאװ ןעװעג טייצ רענעי ןיא רימ זיא רעװש ,עגרָאטַאק
 ךיא !ןעפנָארב ןעמ טגירק ואװ רעּבָא .טַאהעג ןעפנָארּב שטָאֿכ
 האװ ָאטשינ זיא ןענידרעפ ןוא טנָאקעג טשינ הכאלמ ןייק בָאה
 וד דלעג רעסָאװ ,דלעג ןייז טעװ ,טסליװ, :רבח ַא רימ טגָאז

 רעּבָא "!ןעֿכַאמ ןײלַא ןעלעװ רימ .דלעג סיורג וליפא ,טסליװ

 רימ ןוא ,דבֿכמ ךימ רע זיא ,ןעפנָארב זיולּב רָאנ ףרַאדעּב ךיא

 ץימש וצ טטשמ'רעפ ןוא טּפַאֿכעג זנוא ןעמ טָאה ,דלעג ןעכַאמ

 ןעמ טָאה ,רעּבױהנֶא רעד ןעװעג ןיא רע תמחמ ,סעקלַאּפ טימ

 טימ--ךימ ןוא רָאטקָאד ַא ןופ ףליח רעד ןהָא טּפשמ'עגוצ םהיא

 ,ףליה רעד
 !ףליה רעד ןהָא--טסייה סָאװ--

 סיױא-טלעטש ןעמ ,ןייז-גהונ לָאמַא ךיז ןעמ טגעלפ ױזַא-- |

 ַא וצ וצ-טדניפ ןעמ ,סעקלַאּפ טימ תורוש ייווצ ןיא ןעטַאדלָאס

 -ור ן'רעביא סעקלַאּפ יז טימ ייז ןוא .טרהיפ ןעמ ןוא ןעגָאװ -

 ןענַאװ זיב ,גנַאל ױזַא טרהיפ ןעמ ןוא !זַארררר ! זַארררר--ןעק

 -וצ ריד טָאה ןעמ סָאװ ,עיצרָאפ עצנַאג יד טשינ טסמוקעּב וד

 -ץלַא ךָאנ טיש ןעמ ןוא ,רעטיוט ַא ןיוש טגיל רע .טפשמ'עג

 ןוא .רָאטקָאד ַא ןופ ףליה רעד ןהָא לײװ !זַארררר !זַארררר

 ,רֵע טהעז ,רָאטקָאד רעד ייברעד טהעג ,ףליה רעד טימ יוא

 קעמש ַא טיג "!טלַאה; :רע טגָאז ,ןע'שלח וצ ןָא-טּבױה שנעמַא

 טמהענ רע .ײנסָאד ןופ ןָא ןעמ טּביױה ךָאנרעד ןוא טריּפש ןָאהט

 ,רע טגָאז ,ןָאק ןעמ, :רעגייז ןפיוא קוק ַא טיג ,דנַאה רעד רַאפ-

 טלַאה שנעמ רעד זַא ,טהעז רע זַא רעּבָא !האמ ַא ךָאנ ןעבעג

 טקיש ןוא ןעסיימש סָאד בָא ףכיּת רע טלַאה ,טֿפעלש רהעז ןיוש

 ײּפש ןיא רענעי טגיל ,ןײרַא לָאטיּפש ןיא ןעשנעמ םעד קעװַא

 לָאמַארעדיװ םהיא ןעמ טרהיפ ,תוחּכ יד וצ לעסיּב ַא טמוק ,לָאט

 ןייז טשינ טמוקעּב רע !יּב ,רדסּכ יװַא ןוא ,ןעסיימש םוצ סױרַא

 רעד--,ןעּבָאה רע לָאז ןדע-ןג ןעגיטכיל ַא ,רבח ןיימ .עיִצרָאַּב

 רעּבָא ,רָאטקָאד ַא ןופ ףליה רעד ןהָא ןעּברָאטשעג דלַאּב זיִא

 .זיּב ,רהָאי ץנַאג ַא טעװעטַאקעג ,טסהעז וד יװ ,ןעמ טָאה ךימ

 .ךיא ןיּב ױזַא ,עיצרָאּפ ע'טּפשמ'עגוצ יד ןעמוקעּב טשינ ּבָאה ךיא
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 יד וצ ןעמוק רָאנ ןיא געלפ ,לָאטיּפש ןיא ןעגעלעג רחָאי ץנַאג א;
 ,ןעלּבמיצ רעדיװ ךימ ןעמ טגעלפ ,תותפ

 -גהעצנוא'נַא ןעמוקעב שטיװעיליסַאװ יעװטַאמ טָנה ךָאנרעד
 ,סנעמיר ןֹוא רעטיר ,סעקלַאּפ להָאצ עגיל

 ַא טימ רע טגָאז-!ןהעג ץןלַא ךיא געלפ וָארג ן'פיוא--

 ,לעכיימשי
 "?ןָארג ן'פיוא , טסייה סָאװ--
 ןיא ךיז ןעמ טלעּבמָאּב ,השק'שינ ךָאג זיא רעטניוו ,,ױזַא--

 ,זָארג ןפיוא ךיז טליװ ,טייצ-ענסָאיװ טמוק סע זַא רעּבָא ,עמרוט
 רֿכַאמ סע ואו םורַא רעמוז ךימ ךיא הערד ,הטילפ ךיא ךַאמ

 טעד רעּבָא טמוק .םענייא וצ רעטיײּברַא'נַא רַאּפ ןָא ךימ גניד ,ךיז
 העג .עמרוט רעד ךָאנ ןעקנעּב וצ ןָא רעדיװ ןעמ טּבױה ,ןעשעי
 -רָאפ א ולֲאּב ךיא םוקעב רַאפרעד ןוא ,םירבח יד וצ קירוצ ךיא
 ןימרעט רעד ןוא ,רעטיר טימ רעדָא ןעמיר ן'טימ רעדָא עיצ
 ,טרעגנעלרעפ טרעוו

 יעוטַאמ טָאה "זָארג ן'פיוא, ס'הטילּפ עגיזָאדיד ךרוד ןוא
 .סעגרָאטַאק עגיבייא יירד טּצעלעגנָא ךיז שטיװעיליטַאװ

 ?ןעמונענּבַארַא טשינרָאג ריד ןעּבָאה ןעטסעפינַאמ יד ןוא--
 ,סעג גרָאטַאק עגיבייא יירד ּבָאה ךיא 1 ןעטסעפינַאמ ערעסָאװ--
 ךיז טָאה ,טלעװ רעד ףיוא ןעמוקעגרָאפ זיא סָאװ ,ץלַא

 רָאנ טָאה סָאװ ,ןעשנעמ ןעגיזָאדמעד ײברַאפ ןעגָארטעגכרודַא
 רע טָאה יזַא ןוא .רעטיר ןוא ץימשנעמיר ,עמרוט יד טנַאקעג

 ןוא טייהירפ רעד ךָאנ טקנעבעג רע טָאה רעמװ : טּבעלעג

 ,עמױוט ןיא טרהעקעגמוא ךיז רע טָאה טייצ-טסתרעה
 !ןעסע וצ ןעמ טיג ןעגעווטסעדנופ--
 -עיליסָאװ יעװטַאמ טָאה ,ס'הטילּפ עגילהעצנוא יד רעסיוא

 רע זיא שנעמ ַא .ןעגנַאגעּב טשינ ןעכערּברעפ םוש ןייק שטסיװ
 -עג םהיא ןעגעלפ ןילַא סעקינװָאנישט יד : רעֿכילרחע'נַא רהעז
 טשינ לָאמנייק טָאה רע ןוא ןעלַאירעטַאמ ןעפיוק וצ--דלעג ןעּב
 ,ןופרעד עקיּפָאק ןייק טכיורגרעפ

 ךלַא ןוא ,טייצ-ענסָאיװ רָאנ ןוא .ָאי--ןעמיולטנַא רעּגָא--
 ץיא רוּכש רעּבָא ,טשינרָאג זיא--רערעטֿכיג ַא 1 ןעפנָארּב  ן'בילוע-
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 ףוּבש ,ךיא ףױלטנַא .ןעפױלטנַא :ךָאז עטשרע יד זיא ,זָא ךימ
 -ַאלגָאקָאטיװ עשַאװ ,ךיא ןיצ רוּכש ַא !ןיירַא-לַאּפ ןוא ןָא ךימ
 ! עידָארָאג

 ןוא רימ ןעשיווא גורּב ַא סױרַא ךיוא זיא ןעפנָארּב ּבילוצ
 ,ץשטיוװעיליסַאװ יעװטַאמ

 -סױא'נַא ,לָאמ ליפיוו ,דניירפ עסיורג ןעװעג ןענעז רימ
 רעשיגילַאכַאס רעד ןופ ,?ולד ןעשינילַאכַאס ןופ רעטעשטומעג
 סָאמ ַא ןַאהרַאפ ךָאנ ןיא :ןעגערפ ךימ ךיא געלפ ,גנולפייווצרעפ
 -געּבטח-הרומ ןוא 7? הדירי - ענילשנעמ ןוא ןעדייל ןעֿכילשנעמ וצ
 'געלפ ,ןעקערש עלַא יד ךרוד ןעניז ןופ ּבָארַא טשינ לָאז ךיא ,גיד
 -ילייא טשינ יד רעטנוא ןוא ,ןעטלַא ןעגיזָאדמעד וצ קעװַא ךיא
 ףע .המשנ רעד טימ ןעהורּבָא ךיא געלפ ןקז ם'נופ דיר עג
 ףעטלַא רעד ןוא ןעגָארטעגרעּביא ץלַא ,טבעלעגרעּביא ץלַא טָאה
 -ומטוג ַא טימ טנהָאמרעד ץלַא ןוא ץלַא ףױא טקוקעג טָאה ןקז
 -זָאדמעד ףיא גידנעקוק ,ךיא ּבָאה לָאמ ליפיוו ,לעֿבײמש ןעגיש
 .ףמשג ןייז סָאװ ,ןעשנעמ ַא ןופ לעֿכײמש ןעגיצרַאה ןעּביל ןעג
 ןעּבלַאה ַא ןופ ךשמ ןיא ןערָאװעג טגינייפעג ןענעז ףוג ןוא
 | : טגערפעג ךיז ,טרעדנוהרהָאי

 .-טטוג ןוא טײקגיצרַאה רעד וצ ץענערג ַא ןַאהרַאפ ןעד ןיא
 !המשנ רעֿכילשנעמ רעד ןופ טייקדלימ ןוא טייק

 ףךרוד ןערעװ ןעטלאהעגרעטנוא טגעלפ טפַאשדניירפ רעזנוא
 -יסַאװ יעװטַאמ טגעלפ ןעגרָאמהירפ ןעדעי :ךעל'תובוט עניילק
 לעױיײמּבוטש סָאד ןוא ןײהַא ךיק ןיא רימ וצ ןעמוק שטיוועיל
 ריא סָאד ,עלעגעגַָא טינאבְרנַד--עלעצעט 8 ןעּבעג םהיא טנעלפ
 ,טפַאנש--סָאמ ןייז ןעװעג ןיוש

 ;לָאמניײא ךיא גערפ
 ?ערייז רעד ןעוועג--
 -=ילטע ןיוש זיא רע--,לעדיימבוטש סָאד טרעטטנע -- ,ןיינ---

 | | ףעװעג טשינ געט עכ
 .נַמרק רע זיא רשפא :ןערעװ רהָאװעג קעװַא ךיא העג

 .טנעגענעב ךימ טָאה שטיװעיליסַאװ יעװטַאמ רעּבָא ! ןערָאװעג

 .ןעקורט ןוא גיד'אחינ-טשיגו
 +ש
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 ?טנױזַא סָאד ןיא סָאװ ,גָאז רעצָא--
 -לַא'נַא ,רימ רַאפ טנַאקעג טסָאה וד זַא ! ךיא סייוו ,ַא-

 -ייר וצ ָאד זיא סָאװ ןיא ,ןעפנָארב עלעצעט ַא ןעװעלַאשז ,ןעט
 / .ןעד

 וא עשירַאנ א ,לעדיײמּבוטש סָאד זַא ,סױרַא ךיז טלעטש

 -ילנהעועג םעד טָאטשנָא ,גנולצולפ סיפע טָאה ,עּבַאב עטֿפעלש
 ֲא ץשטיװעיליסַאװ יעװטַאמ טגנַאלרעד ,"ןעפנָארּב עלעצעט, ןעמ
 | ,לקָאשילעק ןיילק

 -גַאג ַא רָאג טזיּב וד ןוא ,לקָאשילעק ַא ןופ ןעקנירט עלַא--
 |ץירּפ רעצ

 ,קעװַא ןוא טגָאזעגּבָא ךיז טָאה שטיװעיליסַאװ לעװטַאמ

 !ןעקנורטעג עלעצעט ַא ןופ ךיא ּבָאה ןעּבעל עצנַאג סָאד--
 ,ןעפנָארּב טהיא עװעלַאשז ךיא זַא ,ןעסָאלשעּב טָאה ןוא
 זַא ,טָאג יב ריד רעװש ךיא ,שטיװעיליסַאװ לעװטַאמ--

 לעװ ךיא ,ןהעגוצ םוק וד !ןופרעד טסואועג טשינ ּבָאה ךיא
 וצ ימַא--ןעקניױט וטסעװ זייוורעזעלג ,עצנַאג ןעלטרעפ ןעלעטש ףךיד
 / ןױגװעג

 ןעפנָארב עלעצעט ַא ..,סעוועלאשזעג ,,ָאד זיא טָאװ ,ןייג--

 .סָאד ןעמנָארב ןיבילוצ ,םהיא םילוצ וייל ףיא ןוא ,,,טעװעלַאשזעג |
 =עלַאשזעג רימ טסָאה ֹוד ןוא ,,עגראטאק ףיוא ..,ןעבעל עצנאג
 | ,אעלעצעט ַא טעו

 ןעגױא יד ףױא ןערהערט טָאװ ג סָאה רעטלַא רעד ןוא
 ,רימ ףיוא ןעקוק טלָאװעג טשינרָאג טָאה לש

 ,טיומ רעד ךיז טרעטנהעגרעד טעאטער טָאה רע זא

 ,יקסבודָאפ .װ לה ,רָאטקָאדטֿפױה ןץמיוא טגערפעג ןוא סערַאזַאל
 ףימ טסלָאז וד .ןעמוקעג היד וצ ךיא ןיִּב ןעברַאטש--

 -יסַאװ נינָאעל ,ןעכַאמרעפ ןיילַא רימ וטסלָאז ןעגיוא יד ,,.ץגעי |
 | שטיוועיל

 ןהעג ףהָאי.ייה ךָאנ טסעװ !רעקשטעטלַא ,וטסדער סָאװ--
 ,זָארג ןיפיוא

 ,ןחעג טשינ רהעמ ןיוש ךיא לעװ זָארג ן'פיוא ,רעדורג ןייג--
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 סָאװרַאפ 1שטיװעיליסַאװ ?עװטַאמ ,ריד םימ זיִא סָאװ--
 ! ףימ ףיוא זגורּב וטזיּב

 ,טשינרָאג ןיוש ,,סייוו'כ ,טָא--

 ,5/ ןייז ןוא גרעצסדנַאל
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 ?ֵאה ,העװ ריד טוהט סָאװ--
 זַא ,להיפ ךיא רעּבָא ,העװ טשינרָאג טוהט רימ = ,ןיינ--

 ןעגעלקעװַא ..ץנעי ןיוש "ימ וטסלָאז ,טױש רעד ךיז טקור סע
 !שטיװעיליסַאװ דינָאעל ,ןעכַאמרעפ ןעגיוא יד ןײלַא ןוא ךיז וצ

 .ןערָאװעג טליפרעד זיא ןוצר סנעטלַא םעד
 יד ,טערַאזַאל ןיא געט ייווצ ןעגעלעגּבָא זיא רעטלַא רעד

 ןיא רֶע ןוא עמירַאװ א רחעז ןעוועג ןיא םהיא וצ גנוחיצעב
 טלָאװ רע "װ טקנוּפ ,ןעברָאטשעגקעװַא םירוסי ןהָא ןוא ליטש
 -7/ עטצעל ענייז ייּב ןוא ,טיײקכַאװש-רעטלע ןופ--ןעפָאלשעגנייא

 טֿכַאמעגוצ םהיא טָאה סָאװ ,יקסנודָאּפ ,ה ,ל ןעװעג ןזיא ןעטוג
 ,ןעגיוא יד

 =ַאק רעשיסור רעד ןופ, עדייז רעד ןעּברַאטשעג זיא יױזַא
 | / .,"ץגרָאט

 יַאמ ןעבעגעג ןַאבָאל ,0 ,1 רָאטקָאד רעד טָאה לָאמנייא
 | ,רעדעפ ןוא טניט ,ריּפַאּפ ץשטיװעיליסַאװ יַעװט

 ,טסָאקעג ריד טלָאװ סָאװ !ליפױזַא טסקנעדעג וד ,עדייז--
 ןוא טונימ רעײירפ ַא ןיא טצעזעגרעדינא ךיז טסלָאװ וד ןעװ
 ,גנוּביירשעב-סנעּבעל ןייד ,טסקנעדעג וד סָאװ ,ץלַא טנעכייצרעפ

 לעװטַאמ זיא--!ןעגינעגרעפ טימ !רהיא טניימ סָאװ = ,ונ--

 קירוצ טֿכַארּבעג ןעגרָאמ ףיוא ןוא ןערָאװעג-הצורמ שטיװעיליסַאװ
 ןופ ןעבירשרעפ ,ריּפַאּפ לעטרעפ ַא ןוא רעדעפ ןוא טגיש םעד
 וו בה סייז ןייא

 ,ריּפֲאּפ לעטרעפ סָאד טגנַאלרעד טָאה רע ןוא

 =יסָאװ יעװטַאמ קינשזרָאטַאק ם'נופ גנוביירשעגסנעבעל ידע
 ,סעגרָאטַאק עגיפייא ירד וצ טּפשמ'רעפ .װָאלָאקָאס שטיװעיל
 :ןעמוקעּב ,רהָאי 80 ןעװעגּבָא עגרָאטַאק ענייר

 ,טוגק ן'טימ ץימש 0
 ,םיפלא ךֹּכו ךּכ--טונק ן'טימ
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 ,םיפלא ףפו ךּכ --סעקלַאּפ
 { גנוביירשעגסנעּבעל עצנַאג יד--

 .עצנאג ל"ז ---

 א א { : ג

 רִי טכיד-רעדרנ מ

 רַאפ ןערָאװעג טױטעג ךיירקנַארּפ ןיא זיא סָאװ ,רענעסַאל
 עטסמַאזױרג עמַאס יד ןופ רענײא ןעװעג זיא ,ן} ןעלָאּפַאנ
 -י | ,רעטכוד עטסעטרַאצ ןוא םיחצוד

 -עּב ןייז ,עיזעַאּפ ןעװעג זיא גנוניטפעשעב עטסּביל ןייז
 טָאה רע ,ןעּבירע וצ הנוּכ רעד טימ תוחיצר--ללֿכב גנוגיטפעש

 :ןערילעבוי ףיוא ?טריזילַאיצעּפס, ךיז

 א ןיא רערילערי םעד ןערַאנעגנײהַא טגעלפ רענעסַאל

 רשע זַא ,ךיירטױא םעד רעטנוא גנוניואו רעטיירגעגוצ-רעהירפ ַא

 טש'רמולּכ טָאה רע עכלעוװ ,ןעטנַאילירּב ןעפיוקרעפ וצ גיליּפ טָאה

 ,ןפוא ןעלעקגוט ַא ףיוא ןעמוקעב

 א { ןוא ,ןיירּפ ן'טימ ןעמוקכרוד טשינ רע טגעלפ ךילגהעוועג

 םהיא טגעלפ ,פערט יד ןופ ןהעגבָארַא טגעלפ רערילעהוי רעד
 ,רעקימָאטַאנַא ןופ טיײקניאיגעג ןוא טסנוק רעד טימ רענעסַאל
 ןוא ןיד ַא ןיירַא לעֿכרַאמ ןיא ןעזָאלנײרַא ןעטני ןופ גידנעהעג

 | לעקליּטש ףרַאש
 -בא ןעיירשעג ןוא ןעצכערק םוש ןהָא .טגעלפ - רעד

 זיא סָאװ ,גנו" ַא ,רעפלעהטימ ןייז ןופ .דנעה יד ףיוא ןעלַאפרעד
 טגעלט סָאװ ,רעזייזדנַאש רעזירַאּפ יד ןופ| ןערָאװעג ןעמונעגסױרַא

 .ריהט יד טש'רמולּכ ןענעפע וצ ,סיוארָאפ ןחעג גידנעטש
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 ןעשיוצ ,'סנעֿכערגרעפ וצ ןיז-ילּכ רַאפ ייזומ, םעד ןיא
 ענעדייז ,ךעלעקליּפש-ּפָאק עשימָאד ענעש ,קעה ,סנעזייאסערּפ
 ַא ןַאהרַאּפ זיא ,קירטש ץּבָארג ןוא ןעטעסרָאק ןופ ךעלרינש
 ,גייצעג ַא סענרעסַאל ,"לעצעק,.

 ,ןיד ןוא גנַאל ,טעליטש ַא ןופ טהעטשעּב לעצעק סָאד
 יא ןָאהטעגנײרַא זיא סָאװ ,להָא'בַא יו ,ףרַאש ןוא ,עקליּפש

 ,דֿנַאה רעד טימ ןעטלַאה וצ , ץלָאה לעקיטש ַא
 -נוטרע ןילַא טָאה ןוא עימָאטַאנַא טנרעלעג טָאה רענעסַאל

 ,ןײרַא לעֿכרַאמ ןיא ןעזָאלוצנײרַא לעצעק סָאד ןעד
 רַאפ ןעטלַאהעג רע טָאה ןענע'גרה'רעד וצ לעטימ סָאד טָא

 ףילקערש טָאה רֶע ,"טייקנייר ןייז בילוצ, עלַא ןופ עטסעב סָאד
 -רעד טגעלפ רע זַא ןוא ,"ץומש ללּכּב ןוא טולפ, טָאהעג טנייפ
 רַאפ--ךאז ןייא רַאפ וױלּב ןעקערש ךיז רע טגעלפ ,ןענע'גרה
 ,ןיז ןעצומשנייא

 .געשזד רעטנַאגעלע'גַא ןעועג סָאד ןיא טערטרָאפ ןייז טיול
 -ינ ,ןעֿפירטש-טטֿכיזעג עשישַארקָאטסירַא ענייפ רהעז טימ ןעמלעטש
 -:ַארפ םוצ רעדייא ,פיש ןעשיסקַאזָאלגנא םעד וצ ךילנהע רעכ

 ,ןעשיזיוצ- -
 טימ ,רהָאה עטלעויירקעג טימ רעדנאלב ַא ןעװעג זיא רע

 .ןעגױא עױלב עגיחור עטלַאק ןוא ןעדרַאגנעקַאּב עטצוּפעג ,ענעש
 גע דעי ,דרָאל ןעטכצ'בַא רַאפ ןעמהעגגא טגָאקעג םתיא טָאה ןעמ

 ןפוא םושב רעָא ,טפאשלעזעג רעד ןופ ןעשנעמ ַא רַאפ טלַאפ
 ,ףסומ ןענעז טײצ רענעי ןופ סרעקינָארכ יד .הצור 8 רַאפ טשינ
 ןעבָאה ,/והיצה רע טגירעג ןעבה טָאװ ,ךבעה טרענעטַא7 זַא

 -געיורפ טימ ןערירוקנַאק טנַאקעג ץייר ןוא טייקנעש רעייז טיול
 | ,ףעלטנעה

 רעד טימ רע טָשה ,טּפַאכעג ןץרענעסַאל טָאה ןעמ וַא
 ,תהחיצה ענייז ןופ םיטרפ עלַא טלהעצרעד טייקגיהור/ רעטסכעה
 ןעהעג.דשוח טשינ םהיא טָאה ןעמ עכלעװ ןיא ,עגעי ןופ ןליפא
 ,שיג יא ןירעד םגה ,רעפלעהטימ ןייז ןעבעגעגסױרַא טָאה ןוא
 טסַאהרעפ טָאה רענעסַאל רעּבָא .טייקגידנעוטיונ םוש ןייק .ןעוועג
 טענע'גרה וצ ןעגנידנָא ךיז טגעלפ סָאװ ,"היח .עגיומש,/ עגיוָאר



 - =!ףיװעטַארָאי ;ה/= ר נ

 יי -טריצטָאלנ טרעו זיא רענעי דָא ,ןנופעגנייא טָאה ןוא

 | | יי .ןערעוו

 2 לוירמאנא ! טשרעהעג טָאה ! ןעטייצ עגנערטש -ענעי ןא  ה

 / סָאװ ,עסעמ רעד ייּב ןייזייג ןעגעלפ ע'טפשמ וקפ | יד :גהנמ רעג

 יי .יעטיוט ךָשנ יװ ,ייז ךָאנ ןערעוו טגָאזעג ןעגעלפ |

 .ךיא םהיא טימ ךיז גידנעגעגעב ,רעפלעהטימ - .סרענעסַאל -

 - ןעקיטשרעד וצ ,ץ רענעטַאל ףיוא ןעטרָאװעג ךיז טָאה ,ךריק רעד

 : בָא לעקעי טימ ךיז טָאה .רעגעסַאל !ףָארטשטױט רעד ברע ,םהיא

 | יי .,טרהעקעג -

 / ךוא ןעגנַאגעג זיא עסעמ יד סָאװ ,טייצ רעצנַאג רעד .רַאפ :

  שעטױט ןופ ןעמענ יװ .,ןערָאװעג טנהָאמרעד ןענעז ןעמענ ערעייז

 - =רעדיגַא ןיא ,לוק ןפיוא טנייװעג רעפלעחטימ | .סרענעסַאל טָאה |

 - רעד רַעּבֶא , .עגָאלדָאּפ רעד ןיא ּפָאק ן'טימ- ןעגָאלשעג) ,ןעלַאפעג |

 .ףיא--,רעקינָארֿכ רעד טּביירש סע יװ ,"רענעס אל רעקנעד רעיירפ =

 א ייּב רעדנעלסיוא :רענעגיוצרעד - טוג ַא רהעז יװ ןעוועג ייּברעד |

 . -ךרד טימ ךוא גיריגייג .,טלַאק עיגילער .רעהמערפ יַא ןופ הליפּת

 .ץרא
| 

 .ךעטצעל םעד טימ םהיא וצ ןעמוקעג זיא סָאװ .תלג רעד

 -.עֿכילטע רעמַאק סרענעסַאל ןיא טֿפַארּברעפ | .טָאה ,טרָאװ-טסיירט |

 רָאז ,רעטרעדורוצ ַא ןוא רעטגערעגפיואַא סיױרַא זיא ךןוא העש -

 | 2 גירנעג -

 .,םרוקיפאנַ רַאפ .חלגַא ןעֿכַאמ רענעסַאל .טעװ רעֿכיג-- |

 .ןעקנַאדעג סרענעסַאל ןָאהט לעקַאװ ַא טעװ חלג רעד רעדייא

 : ןופ טיּבעג ן'ֿפיוא טָאה טייקשירעדניפרע | : ילשנעמ יד -

 .ערעסערג 8 ןעדנופרע טָאה יז ,טשינ ץענערג .םוש ןייק תוירזכא ||

 ךצטרַאװ סָאד ןעדנופרע טָאה י יז :טיוט רעד .רעדייא ,ףָארטש

 2 טױט ן'פיוא =
 ךךופ .ןעטיוט- בלַאה ַא ,רעפלעחטימ םעד טָאה ןעמ תעשצ

 יסָאװ ,רענעסַאל טָאה ,עניטָאליג רעד ףיוא .טגצלעגקעװַא ,קערש

 .,סיוארָאפ גנוגעוועג ַא טֿפַאמעג ,טָאּפַאשע ן'פיוא ןענַאטשַעג זיא -

 ּבָארא-טפַאכ ןעמ ױזַא יװ ,ןחעזו טלָאװעג 5 רע יװ טקנוּפ

 : | 0 יֿפָשָק סָעד -
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 ..טָא ןה-+ טריזָאּפ .רהיא זַא ןענײמ ןָאק ןעמ ,רעגָעטַאל--
 | = .חלג רעד טקרעמעּב היא:

 עס ףיז .טָאה--! !טכערעג טנעז רהיא ,ךייא קנַאד ךיא--
 יי ,טקורעגּבָא ךיז ןוא טגיונרעפ ץרא-ךרד טימ רע:

 = זינַא גיהור -.קניסאליג רעד וצ ןעגנַאגעגוצ גיהור זיא רע
 רעּבָא .,גנונעפע .רעגיכעלײקבלַאה רעד ןיא ּפָאק ןייז טגעלעגרעד
 .ן'רענעסַאל טימ ןעגנַאגעּב םַאזיורג לזמ רעד ךיז יא ָאד

 ןוא ןעגנעה ןעּבילּבעג ןיא עניטָאילג רעד ןופ קַאה יד
 ךיז יז טָאה ןילּת .ןומ ןעגנוהימעּב עלַא יד ףיוא טקוקעגיטשיג
 ,ןעזָאלּבָארַא טלָאװעג טשיג:

 | ,טונימ עּבלַאה ַא קעװַא זיא יוװַא
 ןילּת םוצ םינּפ  סָאד טרהעקעגמוא רענעסַאל טָאה טלָאמעד

 | : ןָאהטעג יירשעג ַא ןוא;
 !וד היח--
 .ץועוװעגיײּב יד ןעלהעצרעד סע יװ ,םינּפ סרענעסַאל ןוא

 ,ךילקערש ןהעזעגסיוא טנעמָאמ ןעגיזָארמעד ןיא טָאה ,עכ
 -עג ןוא טכָאלעג סואמ טָאה סָאװ ',ףענעסַאל ןיא ױזַא טָא

 | ןעּברַאטש ןעש רעּבָא טנָאק'
 | -עג ןעּבָאה ! ,טיוט .ץֿכָאנ סױרַא ןענעז סָאװ ,רעדיל עגייז

 .טפיוקעג קרַאטש | יז טָאה םלוע רעד ןוא גלָאפרע סיורג טַאהי
 טָאה סע ןוא ןערָאװעג טױטעג ןיא חצור רעד רענעסַאל

 .גוא ןערָאװעג זיא סָאװ ,רעטֿביד רעד רענעסַאל טּבעלעגּבָא
 ,ךילברעטשי

 רעטסגיד'תוירזכא רעד טָא זַא ,ןעזיװעגסױרַא ךיז טָאה סע
 ,המשג עֿכילּבייװ עכייװ עטרַאצ ַא טַאהעג טָאה םיחצור ןעשיװצ

 ןוא םרָאּפ - רעד טול ןעש ןעועג ןענעז רעדיל ענייז
 | ,טלַאהניא ץ'טיול ט'מולח רעפ .ךילטרעצ

 יעוװ סָאװ ןעמולב וצ טדנעװעג ךיז רע טָאה סיוט ן'רַאפ
 ..,רבק ןייז ףיוא ןעסקַאװסיױא ןעל|

 4 ןעטסַארטנָאק - ייווצ עגיזָאדיד ןעגינייארעפ ןעמ ןָאק יװ/ |
 {טצ טילַאטנעמיטנעמ- ןוא עייקכילטרעצ ,טײקֿבײװ גוא תוירנכא:



 ןאסיאאשישי יז |

ערעלקרעד די לו טימרעד : א !טא טיל ןט
 א יד  ן

 7 -געמַאוצ טשינ ךיז זע גָאק "החיצר ז ןוא .תונואג;| ליפא .ביוא

 : .נעטיטנעס-ןעסאוצ .םוג  טנעכייצעגסיוא * רעּבָא ךיז ןעּבע

 י -/  :תוידוֿכא ןּוא .טָ

 - ,טיי ?סטוג רעייז ןיא | .בָארג לָאמלײט .ןענעז ןעשנעמ עטיג

 א בוח-י-לע ס סיוא 4 ןענעמייצ ןעשנעמ- , עלַאטנעמיטנַעס |
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 ןעּבעל"רעדנַאװ ןיא
 טָאה ץילערָאג רעלוֿפסגנומיטש ןוא רעטמיורטרעפ רעד

 ןעֿפַאשעג םענעהעזעג םעד ןוֿפ טָאה ןוא ןהעזעג ךס א
 ױנ רֶע ןוא סַאג רעשידוי רַעד ןיא טגָאקעּב טוג ןיש .זיא קילערָאג  .ןעלקיטרא .ןוא / רעדליב-עזיײר עֿבײר-סטלַאהניא ; ןוא עטנַאסערעטניא רחעז

 טימ רּוטַאנ יד ןוא שנעמ רעד טמעטָא ךוּג סקילערָאג ןוֿפ ךעלטייז יד ףיוא ,דנַאה רעגיטֿפערק ַא טימ ןעּבירש -עג ןענעז סָאװ ,ץיװש רעד ןוֿפ ןעטֿפַאשנדנַאל עגיב -רַאֿפ יד רעביא ךיוא ָאד טיִג קילצרָאג ילג ,ד .א ןעטייק -ֿבילנעזרעּפ עטנַאסערעטניא -,רעוהט-ללּפ עשידוי ץנעד -עישרעֿפ טימ ןענאקעּב ךיז טעװ רע .ואוו ,רעדנעל עד
 / ךוב ןוֿפ ץײר רעד טגעיל ןירעד ןוא ,ןעּבעל

 ןעבעגעגסױרַא טנַאגעלע

 "קער ןייֵק ןיא טשינ ךיז טג
 .-ָאל .רֿפשירװי רעד ,שירוי ןוֿפ .רעבָאהבעיל רעד .סעמַאל
 -מערפ ןיא רעדורצ רענעגייא ןַײז טבעל סע יֹוזַא יװ ,ןהעז | טעװ רע ואװ ,ךוצ ט'קילערָאג וצ ןהעג רעֿכיז טעװ רעז
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 ָאטנאמרעל , י מו!

 דלעה רער
 טייצ רעזנוא ןופ

 ,לעטַאק .ד :שידּוי

 טימ טנַאקעּב טשינרָאג ךָאנ זיא רעֹועל רעשידוי .רשד |

 ױזַא זיא סָאװ ,װָאטנָאמרעל .י .מ רעטֿפיד ןעסיווג .טעד : |

 .טימ גידנעמהענטימ =, ןעגרָאטשעגקעװַא שיגַארט ןוא גנוי }

 ,סָאד רעּבָא .טנעלַאט ןעגיטֿפעמ ןייז ןײרַא רּבק ןיא ךיז ||

 זַא ,גונעג ןיוש זיא  ,טזָאלעגרעביא טָאה וָאטנָאמרעל סָאװ

 ךילגרעטשנוא ןוא .ךילגרעטשנוא ןעגײלּב לָאז ןעמָאג ןייז

 סָאװ ,"טייצ רעזנוא ןוֿפ דלעה רעד. ןטמָאר ןייז זיא
 טימ רעזעל םעד טגנאפ סָאװ ןוא  דעיל ַא יװ ךיז טנעייל

 ןוא עילָאֿפנאלעמ רעטרַאצ ןייז טימ ,קנַאדעג ןעֿפעיט ןייז

 -רעציא ןוא :געײלעג טרעװ ןַאמָאר ַאזַא .ץייר ןעליטש

 751 םהיא ןיא ןעמ טניֿפעג לָאמ סעדעי ןוא טנעײלעג

 טרעמ סָאװ לֵאק ַא יװ ,ןעקנַאדעג עינ ןוא ןעֿכירטש

 טפעשעגסיױא טשיג לָאמנייק |

 - ןעבעגסױרַא טנַאג געלע נבט סשננ


